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Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν υλικό αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του 
συντάκτη του και η Επιτροπή δεν έχει κανένα μερίδιο ευθύνης για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.  
Αριθμός Υποβολής: 2018-1-DE03-KA201-047411 

  Διαχείριση χρήσης οθόνης 
Παρακολούθηση ημερήσιας προόδου 

Ημερομηνία: 

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΙΩΣΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ. 

Δραστηριότητα: 1. Μέτρησα πόσες  φορές πήρα το κινητό μου στο χέρι σήμερα. 

Το έκανα; Ναι / Όχι 

Τι πήγε καλά; 

Τι μπορώ να βελτιώσω; 

 

Τι κέρδισα; 
 

 

 

Δραστηριότητα: 2. Δε χρησιμοποίησα μέσα ενημέρωσης όταν έτρωγα γεύματα. 

Το έκανα; Ναι / Όχι 

Τι πήγε καλά; 

Τι μπορώ να βελτιώσω; 

 

Τι κέρδισα; 
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Δραστηριότητα: 4. Κοινωνικοποιήθηκα περισσότερο πρόσωπο με πρόσωπο, παρά  
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Το έκανα; Ναι / Όχι 

Τι πήγε καλά; 

Τι μπορώ να βελτιώσω; 

 

Τι κέρδισα; 
 

 

 

Δραστηριότητα: 3. Δε χρησιμοποίησα τηλεόραση και κινητό όσο ήμουν στο κρεβάτι. 

Το έκανα; Ναι / Όχι 

Τι πήγε καλά; 

Τι μπορώ να βελτιώσω; 

 

Τι κέρδισα; 
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Δραστηριότητα: 6. Χθες το βράδυ, έβαλα το φορτιστή του κινητού μακριά από το κρεβάτι. 

Το έκανα; Ναι / Όχι 

Τι πήγε καλά; 

Τι μπορώ να βελτιώσω; 

 

Τι κέρδισα; 
 

 

 

 

Δραστηριότητα: 5. Έβαλα χρονόμετρο για συγκεκριμένες δραστηριότητες στο κινητό μου. 

Το έκανα; Ναι / Όχι 

Τι πήγε καλά; 

Τι μπορώ να βελτιώσω; 

 

Τι κέρδισα; 
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Δραστηριότητα: 8. Απενεργοποίησα τις  ειδοποιήσεις. 

Το έκανα; Ναι / Όχι 

Τι πήγε καλά; 

Τι μπορώ να βελτιώσω; 

 

Τι κέρδισα; 
 

 

 

 

Δραστηριότητα: 7. Έβαλα το κινητό μου να κλειδώνει μόνο του, για να περιορίσω τη χρήση. 

Το έκανα; Ναι / Όχι 

Τι πήγε καλά; 

Τι μπορώ να βελτιώσω; 

 

Τι κέρδισα; 
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Δραστηριότητα: 9. Έκανα μια  δημιουργική  δραστηριότητα  ή  έπαιξα. 

Το έκανα; Ναι / Όχι 

Τι πήγε καλά; 

Τι μπορώ να βελτιώσω; 

 

Τι κέρδισα; 
 

 

Δραστηριότητα: 10. Ξεγέλασα τον εαυτό μου, ώστε να περιορίσω τη χρήση του κινητού μου 

Το έκανα; Ναι / Όχι 

Τι πήγε καλά; 

Τι μπορώ να βελτιώσω; 

 

Τι κέρδισα; 
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