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ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΟΥ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΚΑΙ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 

• ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ , ΑΣ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΣ 

• Τι είναι η διαχείριση χρόνου και γιατί τι χρησιμοποιούμε ;

• Πως η διαχείριση του χρόνου έχει γίνει αντιληπτή διαμέσου των 
χρόνων ; 

• Χαρτογράφηση πραγματικής κατάστασης: Βασικοί τομείς διαχείρισης 
χρόνου στη διαχείριση χρόνου 4ης γενιάς

• Δραστηριότητα: χαρτογράφηση του τρόπου με τον οποίο κατανέμετε 
το χρόνο σας σε διάφορους τομείς της ζωής σας

• Γιατί, Τι και πως 
(μπορεί να 
διαχειριστεί ο χρόνος)

• Δραστηριότητα: τα 
δικά σου γιατί 

• Τι : σκέψου τους 
στόχους σου 

• Δραστηριότητα: Θέσε 
έξυπνους στόχους 

• Δραστηριότητα : 
Φτιάξε την λίστα των 
στόχων και των 
δραστηριοτήτων σου 

• Scheduling, time 
ORGANIZATION and 
priorities

• Scheduling and 
priorities, Eisenhower’s 
principle

• ABC analysis and the 
“starting with the most 
difficult or the easiest” 
Method 

• Pareto Principle
• Check-up questions –

priorities setting
• Activity: your tasks and 

their priorities

• Σπατάλη Χρόνου , λόγοι για 
χάσιμο χρόνου και πώς να τους 
αντιμετωπίσεις, 

• Δραστηριότητα : Δημιούργησε 
μια λίστα από λόγους 
σπατάλης χρόνου και 
τοποθέτησε ιδέες για πρόληψη 
και αντιμετώπιση τους 

• Προσωπικός ρυθμός και 
κορύφωση απόδοσης 

• Δοκιμή : Είστε πρωινός τύπος 
ή τύπος που ξενυχτά;

• Καταστάσεις στρες , 
διαχείριση εργασίας και 
χρόνου 

• Πρακτικές ψυχικής υγιεινής για 
πρόληψη στρες και 
διαχείρισης χρόνου 

• ΠΡΙΝ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΜΕ 
: ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 
πρόγραμμα 



ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το μάθημα εξετάζει τις εργασιακές, προσωπικές και κοινωνικές ικανότητες στον τομέα της διαχείρισης χρόνου. 
Παρέχει βασική επισκόπηση της θεωρίας στο πεδίο, καθώς και ένα σύνολο πρακτικών οδηγιών και ασκήσεων για 
αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου.

Οι κύριοι μαθησιακοί στόχοι είναι:
• να μάθουν τι σημαίνει ο όρος «διαχείριση χρόνου» και θα μπορέσουν να τον εφαρμόσουν στη ζωή τους.
• να ορίσουν και να θέσουν τους στόχους τους και πώς να τους διατυπώσουν σωστά.
• να αναλύσουν τους στόχους τους και να φτιάξουν μια λίστα με τους στόχους και τις δραστηριότητές τους για 

την εκπλήρωσή τους.
• να ανακαλύψουν διαφορετικές μεθοδολογίες και αρχές για τον προγραμματισμό και την ιεράρχηση του 

χρόνου.
• να μπορούν να χρησιμοποιούν στην πράξη τον προγραμματισμό βάσει προτεραιότητας.
• να κατανοήσουν προσωπικούς και εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση του χρόνου.
• να εντοπίσουν τη σπατάλη χρόνου και να δοκιμάσουν τον προσωπικό ρυθμό τους
• Να κατανοήσουμε την αιτία και τις συνέπειες του άγχους και τις επιπτώσεις του στη διαχείριση του χρόνου και να 

καταλάβουμε πώς να το αποτρέψουμε στον δικό μας προγραμματισμό.



Δοκιμή 
1. Τι είναι η διαχείριση χρόνου 1ης γενιάς;

a. Η πιο πρόσφατη εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας για να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε το χρόνο σας.

b. Εργασίες που καταγράφονται σε λίστες (λίστες υποχρεώσεων, λίστες ελέγχου), απλές στον έλεγχο, χωρίς προτεραιότητες και προθεσμίες.

c. Μια πιστοποιημένη μεθοδολογία για τον έλεγχο της διαχείρισης της διαδικασίας χρόνου.

2. Οι βασικοί τομείς διαχείρισης χρόνου στη διαχείριση χρόνου 4ης γενιάς είναι:

a)Οικογένεια, Εργασία, Φίλοι, Ελεύθερος χρόνος.

b)Εργασία, ελεύθερος χρόνος.

c) Υγεία, Χρήματα, Ευτυχία.

3.. Η κατανόηση του ΓΙΑΤΙ, ΤΙ και ΠΩΣ στη ζωή μου μπορεί να με βοηθήσει:

α) Να κατανοήσω και να διαχειριστώ τα κίνητρα, τον στόχο και τα καθήκοντά μου.

β) Για να αποφύγω προβλήματα στο χώρο εργασίας μου.

4. Το ακρώνυμο SMART ισχύει για ;

σ)Στερεά, ουσιαστικά, ευχάριστα, αληθινά, αξιόπιστα.

β)Συγκεκριμένο, μετρήσιμο, εφικτό, ρεαλιστικό, σχετικό με το χρόνο.

γ)Σαρκαστικός, κακός, αλαζονικός, αγενής, τοξικός.

5. Η ανάλυση ABC είναι:

α)Μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των εργασιών σε ομάδες ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα και τη σημασία τους.

β)Ο όρος για το σύνολο αναλυτικών δεξιοτήτων.

γ) Ο κανόνας να κρατάμε αλφαβητική σειρά στις σημειώσεις στα ημερολόγιά μας.



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ: ΈΛΕΓΞΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΥ 
Για πολλούς από εμάς, ο χρόνος τείνει να τρομάζει. Ενώ υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να περάσετε τον ελεύθερο χρόνο σας, 

επιβαρυνόμαστε με διάφορες εργασίες, οδηγίες καθώς και ατελείωτα ερεθίσματα, πληροφορίες, δεδομένα και μηνύματα που προέρχονται από 
διάφορες πηγές. Μπορεί να φαίνεται δύσκολο να τα ελέγξουμε όλα παρά τη βοήθεια που παρέχεται για να εξοικονομήσουμε χρόνο. Περάστε 
από το παρακάτω τεστ για να μάθετε πόσο καλοί διαχειριστές χρόνου είστε. Παρακαλούμε, αντιστοιχίστε τον σχετικό αριθμό με κάθε δήλωση 
ανάλογα με τον βαθμό που την εγκρίνετε με το περιεχόμενό της (1 σημαίνει «ποτέ» ενώ 4 σημαίνει «πάντα»).

1- ποτέ 2 – κάποτε 3 – συχνά 4 - πάντα
1. Αποδίδω καλύτερα όταν βρίσκομαι υπό πίεση .

2. Πάντα νιώθω έλλειψη χρόνου, στο σπίτι και στη εργασία . 

3. Νιώθω άσχημα όποτε παίρνω άδεια. Ακόμη κατά τη διάρκεια των διακοπών. 

4. Είμαι συνέχεια βιαστικός/κή , ανάμεσα στους ανθρώπους, σε χώρους και εκδηλώσεις.

5. Έχω δυσκολία να συγκεντρωθώ . Σκέφτομαι άλλα πράγματα ακόμα και όταν εργάζομαι.

6. Δυσκολεύομαι να κάνω τον προγραμματισμό της ημέρας/εβδομάδας μου.

7. Η δουλειά είναι αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο.

8. Νιώθω άβολα όταν καθυστερώ.

9. Έχω το μεσημεριανό μου ή/και άλλα γεύματα ενώ εργάζομαι.

10. Μοιράζω τον χρόνο μου σε πολλά πράγματα κάθε φορά.

11. Μακάρι να μπορούσα να περνώ περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου.

12. Κάνω τα πάντα γρήγορα: περπατώ, μιλάω, τρώω και οδηγώ.

13.Διστάζω να ασχολούμαι με τα πράγματα, προτιμώ να κάνω τα πάντα από μόνη μου .

14. Βρίσκω το δύσκολο να μειώσω ταχύτητες, να χαλαρώσω και να σκεφτώ τα πάντα .

ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ:



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΔΙΑΓΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 

14 - 25 Φαίνεται ότι χρησιμοποιείτε το χρόνο σας όσο καλύτερα μπορείτε και έχετε καλές δεξιότητες προγραμματισμού. Μπορείτε να 
προχωρήσετε και να χρησιμοποιήσετε μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στη δουλειά όσο και στο σπίτι. 
Αξιοποιήστε τις δεξιότητές σας και προσπαθήστε να βελτιώσετε την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η 
καθημερινή διαχείριση του χρόνου είναι ένα πράγμα, τι θα λέγατε να κοιτάξετε τους μακροπρόθεσμους στόχους όσον αφορά τον 
ελεύθερο χρόνο σας, την υγεία και την ευεξία σας; Βρίσκετε αρκετό χρόνο για χαλάρωση και προβληματισμό; Τι θα λέγατε να 
φτιάξετε μια λίστα με μελλοντικά έργα στα οποία μπορείτε να ξεκινήσετε να εργάζεστε σήμερα;

26 - 38 Βλέπετε τη σημασία του προγραμματισμού και της καλής οργάνωσης για να είστε αποτελεσματικοί στη διαχείριση 
χρόνου. Για να αποδώσετε καλύτερα, θα πρέπει να προσπαθήσετε να ρυθμίσετε τον δικό σας ρυθμό και να τον σεβαστείτε. Θα 
νιώσετε λιγότερη ανάγκη να επιστρέψετε στις εργασίες σας, να τις προσαρμόσετε και να τις τροποποιήσετε.
39 - 56 Προσπαθήστε να επιβραδύνετε, να χαλαρώσετε περισσότερο και να σκεφτείτε. Ξεκινήστε τη δική σας διαχείριση 
χρόνου κρατώντας λίγο χρόνο για τον εαυτό σας. Ίσως πρέπει να μάθετε πώς να λέτε θετικά ΟΧΙ στις απαιτήσεις των άλλων 
ανθρώπων. Το να κρατάτε χρόνο για τον εαυτό σας θα σας ωφελήσει όσο και η σύνταξη της λίστας υποχρεώσεων σας. 
Ξεκινήστε να κάνετε τη ρουτίνα διαχείρισης χρόνου σας ήδη από τώρα, θα δείτε μεγάλες βελτιώσεις στην υγεία, την ευημερία 
σας και τελικά θα έχετε πολύ περισσότερα οφέλη από τον τρόπο που περνάτε τον χρόνο σας.



UNIT 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

• Τι είναι η διαχείριση του χρόνου και γιατί το χρησιμοποιούμε 
• Πως η διαχείριση του χρόνου έχει γίνει αντιληπτή διαμέσου του χρόνου 
• Χαρτογράφηση πραγματικής κατάστασης: βασικοί τομείς διαχείρισης χρόνου στη διαχείριση χρόνου 4ης 

γενιάς
• Δραστηριότητα: χαρτογράφηση του τρόπου με τον οποίο κατανέμετε το χρόνο σας σε διάφορους τομείς 

της ζωής σας



ΘΕΜΑ 1: ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ 

Διαχείριση χρόνου σημαίνει κυριολεκτικά τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τον χρόνο μας. Ωστόσο, επί του παρόντος, ο όρος 
διαχείριση χρόνου έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στον τομέα της προσωπικής ανάπτυξης και στην πραγματικότητα, εκτός από τη 
διαχείριση του χρόνου σας, συνεπάγεται η διαχείριση της προσέγγισής σας προς τον εαυτό σας, την οικογένεια, τους φίλους σας, 
την εργασία και τις δραστηριότητες αναψυχής που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Στην πραγματικότητα, η διαχείριση χρόνου μας βοηθά να οργανώσουμε τον χρόνο μας με αποτελεσματικό τρόπο μέσα από μια 
σειρά από συστάσεις, διαδικασίες, εργαλεία και τεχνικές. Μερικά από αυτά θα εισαχθούν αργότερα στην εκπαίδευση.

https://www.canstockphoto.com/word-cloud-time-management-
15483662.html



ΘΕΜΑ 1: ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ 

Η διαχείριση χρόνου είναι μια απαραίτητη δεξιότητα για οποιονδήποτε προέρχεται από έναν «τομέα 
που διοικείται από άτομα », όπου άλλοι λαμβάνουν αποφάσεις για λογαριασμό τους στον τομέα στον 
οποίο γινόμαστε εμείς οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων.

Η αποτελεσματική χρήση εργαλείων διαχείρισης χρόνου μπορεί να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε τη 
ζωή μας σε μακροπρόθεσμες προοπτικές και να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο οι αποφάσεις μας 
καθοδηγούν τις ενέργειές μας. Με όρους αυτοδιαχείρισης σημαίνει ανάληψη της ευθύνης για 
οποιοδήποτε γεγονός ή ενέργεια.

Οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν γιατί κάνουν κάτι δεν έχουν λόγο να αναζητούν τρόπους που 
οδηγούν στην επιτυχία. Επιπλέον, το δικό του όραμα και οι φιλοδοξίες έχουν επίσης μεγάλη σημασία 
καθώς και η κατανόηση του γιατί εκτελείται μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αυτό το πρόγραμμα θα 
σας βοηθήσει να συντάξετε τα μελλοντικά σας σχέδια, τις εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε για να τα 
επιτύχετε και, επιπλέον, θα σας δώσει απλές συμβουλές για να το διαχειριστείτε με όσο το δυνατόν 
πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Stock ilustrace Hodiny 
Koncepční Řízení Času –
stáhnout obrázek nyní -
iStock (istockphoto.com)

https://www.istockphoto.com/cs/vektor/hodiny-koncep%C4%8Dn%C3%AD-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-%C4%8Dasu-gm542967114-97334521


ΘΕΜΑ 2: ΠΩΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Στον δυτικό κόσμο, ο χρόνος ήταν πάντα αντιληπτός ως ένα σημαντικό θέμα. Η αυξανόμενη 
εκβιομηχάνιση έχει θέσει όλο και περισσότερες απαιτήσεις στην αποτελεσματικότητά μας και αξιοποιεί 
στο έπακρο τον χρόνο μας. Σταδιακά, προέκυψαν και άλλες απαιτήσεις σχετικά με την καλύτερη 
οργάνωση και ποιότητα της ιδιωτικής μας ζωής και η διαχείριση του χρόνου έπαψε να είναι μια καθαρά 
λογική πειθαρχία, αναδεικνύοντας επίσης συναισθήματα, αξίες και προτεραιότητες. Η διαχείριση χρόνου 
μπορεί να χωριστεί σε 4 γενιές.

Διαχείριση Χρόνου 1ης Γενιάς
Οι εργασίες με στόχο τη διαχείριση του χρόνου καταγράφονται σε λίστα υποχρεώσεων 

(απλό σημειωματάριο). Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ο απλός έλεγχος 
του, ενώ το μειονέκτημά του είναι η απουσία καταγραφής προτεραιοτήτων και 
προθεσμιών. Μόλις ολοκληρωθεί, η εργασία απλώς επισημαίνετε ή διαγράφεται.

To do list Royalty Free 
Vector Image -
VectorStock

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/to-do-list-vector-7278430


ΘΕΜΑ 2: ΠΩΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Διαχείριση Χρόνου 2ης Γενιάς
Προγραμματισμός εργασιών χρησιμοποιώντας απλά ημερολόγια ή 
σημειωματάρια . Οι εργασίες που σημειώνονται ολοκληρώνονται με προθεσμίες 
και οι στόχοι καθορίζονται. Ως αποτέλεσμα, η ατζέντα είναι ξεκάθαρη και κάνει   
εύκολη την πλοήγηση στα καθημερινά σχέδια.
Διαχείριση Χρόνου 3ης Γενιάς
Ο προγραμματισμός εργασιών περιλαμβάνει την ανάθεση αξιών ή 

προτεραιοτήτων σε μεμονωμένες εργασίες. Το σύστημα 3ης γενιάς είναι σε 
θέση να εντοπίσει εργασίες υψηλής προτεραιότητας και να τις βάλει στο 
προσκήνιο. Κάθε προετοιμασία χρειάζεται καλό προγραμματισμό.

Διαχείριση Χρόνου 4ης Γενιάς
Είναι ένα εργαλείο μακροπρόθεσμης διαχείρισης ζωής και όχι παραδοσιακής 

διαχείρισης χρόνου, που αναπτύχθηκε με τον εξ ορθολογισμό όλων των 
προηγούμενων εργαλείων. Ολοκληρώνεται για να περιλαμβάνει επίσης 
στόχους ζωής, αποστολές και επιθυμίες των χρηστών τους, βοηθώντας τους 
να αναγνωρίσουν τι είναι σημαντικό στη ζωή τους και ιεραρχώντας τα πάντα 
ανάλογα, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος.

https://www.shutte
.com/cs/image-
photo/meet-your-
deadline-words-o
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ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

TM Δεύτερης Γενιάς – απλά 
ημερολόγια, σημειωματάρια

στόχοι μπορούν να 
ηχογραφηθούν .

TM Τρίτης Γενιάς–επέκταση 
συστήματος για να 

συμπεριλάβει προτεραιότητες 
και αξίες . 

.

TM 1ης γενιάς – εργασίες που 
καταγράφονται σε λίστες (λίστες 
υποχρεώσεων, λίστες ελέγχου): 
απλό για έλεγχο, χωρίς 
προτεραιότητες και προθεσμίες.

ΤΜ 4ης γενιάς – σύστημα 
μακροπρόθεσμης 
διαχείρισης, που 
επεκτάθηκε ώστε να 
περιλαμβάνει στόχους 
ζωής. Το λογικό μέρος 
ολοκληρώνεται με το 
συναισθηματικό.



ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ :ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
• Σύζυγος / Σύντροφος 
• Παιδιά 
• Γονείς 
• Άλλοι συγγενείς 
• Χρόνος ψυχαγωγίας 
• Φροντίδα του χρόνου 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ / ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
• Χαλάρωση 
• Αθλητισμός 
• Διάβασμα 
• Φιλανθρωπικό έργο 
• Θρησκεία 

Φίλοι 

• Οι καλοί φίλοι δεν είναι 
απειλή για μένα 

• Οι φίλοι είναι πρόθυμοι να 
βοηθήσουν με το τρόπο μου 
και εγώ είμαι έτοιμος να 
βοηθήσω το ίδιο 

Εργασία 
• Απασχόληση 
• Αυτοαπασχόληση
• Έναρξη καριέρας διατήρηση 

ή ανάπτυξη
• Λήψη λεφτών 
• Αυτοεκπλήρωση

αυτοπραγμάτωση 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ 

Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της εκπαίδευσης συμπλήρωσε το κουτί πιο κάτω το οποίο ταιριάζει την παρούσα κατάσταση πως 
κατανέμεις το χρόνο σου,σε ποιες δραστηριότητες . Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις ερωτήσεις πιο κάτω για την καθοδήγηση σας: 

• Ποια είναι η οικογένεια μου και ποιες δραστηριότητες κάνουμε μαζί ;

• Ποια είναι τα προσωπικά μου ενδιαφέροντά και πως περνώ το χρόνο ψυχαγωγίας μου ;

• Ποιοι είναι οι φίλοι μου και πως περνώ χρόνο μαζί τους ;

• Τι εργασία κάνω (η σε ποιο στάδιο βρίσκομαι της καριέρας μου τώρα);

Τα ενδιαφέροντα μου και οι δραστηριότητες μου Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ 

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΜΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ 



Ενότητα 2: Διαχείριση χρόνου και οι στόχοι σου

• Γιατί, τι και πώς (μπορεί να διαχειριστεί εγκαίρως)
• Δραστηριότητα: τα γιατί σου 
• Τι: σκέφτεσαι για τους στόχους σου 
• Δραστηριότητα: βάλτε τους δικούς σας έξυπνους στόχους
• Δραστηριότητα: φτιάξτε τη δική σας λίστα εργασιών και δραστηριοτήτων



ΘΕΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ, ΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)

ΓΙΑΤΙ

ΠΩΣ
ΤΙ

ΧΡΟΝΟΣ 

.  

Το ΓΙΑΤΙ αντιπροσωπεύει τα ΚΙΝΗΤΡΑ μας. Αυτά είναι η κινητήρια δύναμη και η ενέργεια για τις ενέργειές 
μας (που βασίζονται στις αξίες, την αποστολή και τα οράματά μας) και τα χρησιμοποιούμε για να 
διαμορφώσουμε τους στόχους μας.

ΤΙ και ΠΩΣ αντιπροσωπεύουν τους μακροπρόθεσμους στόχους μας και μια λίστα με ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας.

Πριν προχωρήσετε στο ακόλουθο μέρος της εκπαίδευσης, σημειώστε τις απαντήσεις σας στις 
ακόλουθες ερωτήσεις:
• Γιατί οι δραστηριότητές μου έχουν νόημα (ποιο είναι το όραμά μου για το μέλλον);
• Τι θέλω να πετύχω στη ζωή μου σε διάφορους τομείς της ζωής μου (καριέρα, οικογένεια, φίλοι και 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου);
• Ποια βήματα πρέπει να κάνω και μπορώ να κάνω για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου;

Προφανώς, δεν είναι εύκολο να βρεις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Επομένως, ας δούμε όλους 
τους τομείς πιο προσεκτικά στα επόμενα κεφάλαια.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΓΙΑΤΙ 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διαχείριση χρόνου μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν γνωρίζετε γιατί, τι και πώς πρόκειται να το κάνετε.

Ας σκεφτούμε τα ΓΙΑΤΙ, δηλαδή τα κίνητρά μας που οδηγούν τις δραστηριότητές μας και τον τρόπο ζωής μας. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις και σημειώστε 
τις απαντήσεις σας:

Τώρα ας προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος της δουλειάς σας. Προσπαθήστε να σκεφτείτε ένα πραγματικό γεγονός ή εμπειρία όταν αναζητάτε τις απαντήσεις σας 
στις ακόλουθες ερωτήσεις. Πάρτε το χρόνο σας, μην βιάζεστε. Μη διστάσετε να επιστρέψετε σε αυτό το μέρος όποτε θέλετε. Σημειώστε τις απαντήσεις σας.

Εάν έχετε σκεφτεί προσεκτικά τις ερωτήσεις, θα μπορείτε, με τη βοήθεια των σημειώσεων σας, να συντάξετε τα ΓΙΑΤΙ σας με την ακόλουθη μορφή:

ΘΕΛΩ (στην οικογένειά μου, στη δουλειά, στα χόμπι μου, με τους φίλους 
μου)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………. …………………………………………………………………………………………………………………………….

• Πότε ήσουν πιο περήφανος για τον εαυτό σου;
• Ποιο θεωρείτε ως το μεγαλύτερο επίτευγμά σας στην καριέρα σας;
• Τι κρύβεται πίσω από την ικανοποίησή σας από τις οικογενειακές σχέσεις;
• Ποιες φιλίες σας έχουν βοηθήσει στο δρόμο σας προς την ευτυχισμένη και παραγωγική ζωή;
• Πότε νιώσατε χαρούμενος για τον ελεύθερο χρόνο σας που περάσατε με παραγωγικό τρόπο;

• Πως θα έμοιαζε η ζωή σου αν όλα ήταν όπως ήθελες ;
• Τι κάνει αυτή την ιδέα ελκυστική σε σένα;



ΘΕΜΑ 2: ΤΙ- ΣΚΕΨΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΟΥ 

Πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε για να μπορέσουμε να βρούμε το δρόμο μας. Όπως είπε ο Σενέκας: «Αν κάποιος δεν ξέρει σε ποιο λιμάνι 
πλέει, κανένας άνεμος δεν είναι ευνοϊκός».

Οι στόχοι μας καθορίζουν την κατεύθυνση και τη στρατηγική μας στις πράξεις μας και επιτυγχάνονται μέσα από μεμονωμένες εργασίες και βήματα.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ήδη το σημείο του να θέσουμε τους στόχους μας είναι ένας προληπτικός τρόπος για να αποκτήσουμε τον έλεγχο της 
ζωής μας. Οι καλοί στόχοι συνεπάγονται πολλά κριτήρια, δύο από τα οποία είναι υψίστης σημασίας:

 οι στόχοι είναι μετρήσιμοι (γνωρίζουμε ακριβώς δείκτες επιτυχίας – χρόνος, ποσό, αριθμός,…).

 οι στόχοι είναι επιτεύξιμοι (θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τους πετύχουμε).

Οι έξυπνοι στόχοι πρέπει να απαντούν στις ακόλουθες ερωτήσεις:

• ΤΙ ακριβώς θέλετε να πετύχετε;

• ΠΩΣ θέλετε να το πετύχετε;

• ΠΟΤΕ θες να το πετύχεις;

• ΓΙΑΤΙ θέλετε να το πετύχετε;

• Έχουμε ευνοϊκές ΣΥΝΘΗΚΕΣ για να το πετύχουμε;

Το ακόλουθο κείμενο θα σε βοηθήσει να τοποθετήσεις τους στόχους σου:



ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

Το SMART είναι ένα αρκτικόλεξο που χρησιμοποιείται στο coaching (καθώς και στη διαχείριση έργων κ.λπ.) για τον καθορισμό 
στόχων.

Είναι ένας τρόπος αξιολόγησης της ποιότητας των στόχων (από την άποψη της προσωπικής ανάπτυξης ή έργου) που τίθενται μέσα 
σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Επιπλέον, αυτός ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για τη διαχείριση απόδοσης με τους στόχους να είναι
οι παράμετροι που πρέπει να εκπληρωθούν.

Οι στόχοι που τίθενται πρέπει να είναι φιλόδοξοι και προκλητικοί, ωστόσο όχι απρόσιτοι. Ίσως θα πρέπει να ξεκινήσουμε θέτοντας 
δευτερεύοντες, εύκολα εφικτούς στόχους και η επίτευξή τους θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή μας.

Ας δούμε τα γράμματα που αντιπροσωπεύουν το ακρωνύμιο SMART:

S (Συγκεκριμένος) Όσο πιο συγκεκριμένος ορισμός του στόχου, τόσο πιο εύκολος είναι ο δρόμο για την επίτευξή 
του.

M (Μετρήσιμα) Διαφορετικά δεν θα είναι δυνατό να αξιολογηθεί εάν κατευθυνόμαστε προς αυτά και δεν μπορούν να 
ελεγχθούν. Μέτρηση σημαίνει εκτίμηση σε ποιο βαθμό έχει επιτευχθεί ο στόχος. Οι παράμετροι μέτρησης πρέπει 
να μετρούνται με ακριβή τρόπο (διαστάσεις, βάρος, ποσότητα, ποιότητες κ.λπ.).

Α (Αποκτήσιμος) Ο στόχος πρέπει να είναι δικός σας, να ανατεθεί εσωτερικά και να γίνει αποδεκτός από εσάς. Εάν 
οι στόχοι σας ανατεθούν από άλλο άτομο, δεν θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί εσωτερικά και θα βρείτε πάντα 
κάτι «πιο ενδιαφέρον» να κάνετε.

R (Ρεαλιστικός) Κάθε στόχος πρέπει να είναι ρεαλιστικός. Θα πρέπει να είναι εφικτό σε συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα χρησιμοποιώντας σχετικά εργαλεία, γνώσεις και πόρους.

T (Σχετικός με το χρόνο) Εάν ο στόχος δεν έχει ξεκάθαρο χρονικό πλαίσιο, μοιάζει με όραμα. Με καθορισμένη 
προθεσμία, ο στόχος γίνεται δεσμευτικός.



ACTIVITY: SET YOUR OWN SMART TARGETS

Το καθήκον σας είναι να σημειώσετε τουλάχιστον τρεις στόχους που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε το ΓΙΑΤΙ σας. 
Χρησιμοποιήστε τη μεθοδολογία SMART. Για πιο σύνθετους στόχους, χρησιμοποιήστε τη μεθοδολογία SMART επίσης για να χωρίσετε τον στόχο 
σε επιμέρους βήματα και δραστηριότητες που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου.
Εάν εξακολουθείτε να αισθάνεστε αβέβαιοι πώς να το κάνετε, κάντε τις ακόλουθες ερωτήσεις:
• Τι πρέπει να κάνω, να αλλάξω ή να παραλείψω για να πετύχω τους στόχους μου;
• Υπάρχουν προϋποθέσεις (γνώσεις, δεξιότητες, πόροι) για την επίτευξή του;
• Θα μπορέσω να φτάσω ο ίδιος τον στόχο ή θα χρειαστώ εξωτερική βοήθεια;
• Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξή του;
• Πώς θα μάθω το επίτευγμά μου; Πώς μπορώ να μετρήσω τον στόχο;

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

ΣΤΟΧΟΣ 1 Θα βρω μια νέα δουλειά ως κύρια απασχόληση στη γενέτειρά μου έως τις 10 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.

Δραστηριότητα 1 την επόμενη εβδομάδα: τη Δευτέρα θα τηλεφωνήσω στην Υπηρεσία Απασχόλησης και θα οργανώσω μια συνάντηση 
εκεί με στόχο να βρω δουλειά.

Δραστηριότητα . 2 την επόμενη εβδομάδα: από τη Δευτέρα, θα κοιτάζω διαφημίσεις σε xx εφημερίδες και στο Διαδίκτυο στον ιστότοπο
xxx.

Δραστηριότητα  3 την επόμενη εβδομάδα: Τρίτη θα μάθω δυνατότητες Μητρώου Ποινικού Μητρώου σε xx Μη Κερδοσκοπικό 
Οργανισμό.

ΣΤΟΧΟΣ . 2 Αυτή την εβδομάδα, θα κάνω γιόγκα κάθε μέρα αφού ξυπνήσω για 30 λεπτά.

Δραστηριότητα  1 την επόμενη εβδομάδα: τη Δευτέρα θα αγοράσω ένα χαλάκι γιόγκα.

ΣΤΟΧΟΣ . 3 Κάθε μέρα θα περνάω τουλάχιστον μία ώρα με τον γιο μου διαβάζοντας.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΣΑΣ ΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΥ (με χρήση SMART)
ΠΟΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΩ



ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

• Προγραμματισμός και οργάνωση χρόνου και προτεραιοτήτων
• Προγραμματισμός και προτεραιότητες – αρχή του Eisenhower
• Ανάλυση ABC και "το πιο δύσκολο ή το πιο εύκολο ως πρώτο"
• Αρχή Pareto
• Ερωτήσεις ελέγχου – ρύθμιση προτεραιοτήτων
• Δραστηριότητα: τα καθήκοντά σας και οι προτεραιότητές τους



ΘΕΜΑ 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

Στην αρχή αναφέραμε ότι η νέα οπτική που υιοθετήθηκε στη Διαχείριση Χρόνου 4ης Γενιάς εξετάζει τη φιλοσοφία και τη διαχείριση της ζωής αντί της 
παραδοσιακής διαχείρισης του χρόνου. Στην πραγματικότητα, αποτελείται από Διαχείριση Χρόνου 3ης Γενιάς (καθήκοντα, προθεσμίες, προτεραιότητες) 
και επεκτείνεται με ένα μέρος χαρτογραφώντας τη ζωή και τους μακροπρόθεσμους στόχους του χρήστη, την αποστολή και τις επιθυμίες του.

Τα εργαλεία διαχείρισης χρόνου 4ης γενιάς βοηθούν τους χρήστες τους να προσδιορίσουν τι είναι πραγματικά σημαντικό στη ζωή τους, δηλαδή να 
ορίσουν στόχους και εργασίες για την επίτευξη των στόχων. Η τυπική μονάδα χρόνου που χρησιμοποιείται είναι μία εβδομάδα. Επομένως, τα 
προγράμματα είναι σε εβδομαδιαίους κύκλους και γίνονται πριν από κάθε εβδομάδα. Ο μεγαλύτερος χρόνος επιτρέπει την αντανάκλαση των 
πραγματικών αξιών και των μακροπρόθεσμων στόχων με προτεραιότητα.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε τεχνικές και μεθοδολογίες διαχείρισης χρόνου, είναι απολύτως απαραίτητο να δημιουργήσετε μια 
εξατομικευμένη λίστα εργασιών και δραστηριοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν αργότερα στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων σας. Αυτό είναι 
αυτό που έχετε κάνει στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες χωρίζονται με βάση δύο κριτήρια, δηλαδή τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα.

Ο D. Eisenhower, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, συνήθιζε να λέει: «Τα σημαντικά προβλήματα δύσκολα τείνουν να είναι επείγοντα και τα επείγοντα 
προβλήματα τείνουν να μην είναι σημαντικά». Το επόμενο κεφάλαιο θα εξετάσει τον τρόπο προγραμματισμού προτεραιοτήτων, π.χ. εκτελούμε τα 
καθήκοντά μας



ΘΕΜΑ 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΡΧΗ EISENHOWER
Για να είμαστε αποτελεσματικοί στον προγραμματισμό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λεγόμενη Αρχή του Eisenhower
που συνδυάζει και τα δύο κριτήρια, δηλαδή τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα.
Κατά τον προγραμματισμό, αναλύουμε τις εργασίες (δραστηριότητές μας) και τις τοποθετούμε σε τεταρτημόρια 
χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Αφιερώστε αρκετό χρόνο για αυτή την άσκηση.
Ο κανόνας για κάθε ρύθμιση προτεραιότητας είναι ότι εάν υπάρχει μια εργασία Α που δεν έχει εκπληρωθεί στη λίστα σας, 
δεν πρέπει να αρχίσετε να εκτελείτε την εργασία Β και εάν υπάρχουν ακόμα κάποιες εργασίες Β που δεν έχουν εκπληρωθεί, 
μην μετακινηθείτε στο τεταρτημόριο Γ. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι θα εργάζεστε από εργασίες υψηλής προτεραιότητας έως 
εργασίες χαμηλής προτεραιότητας. Ωστόσο, στην πράξη μπορεί μερικές φορές να χρειαστεί να σπάσετε αυτή τη σειρά, για 
παράδειγμα όταν περιμένατε τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση μιας εργασίας A.

Β: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΕΠΕΙΓΟΝ
Περιλαμβάνει π.χ. δημιουργία σχέσεων, μακροπρόθεσμος προγραμματισμός 

και επεξήγηση προτεραιοτήτων. Εάν αποτύχουμε να κάνουμε αυτές τις 
εργασίες, θα γίνουν σταδιακά επείγουσες και θα περάσουν στο Α 

τεταρτημόριο. Κατά συνέπεια, θα βρεθείτε σε έναν φαύλο κύκλο ατέρμονης 
κατάσβεσης.

Α: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝ
Τέτοιες εργασίες απαιτούν άμεση προσοχή και είναι σημαντικές για την 

επίτευξη των στόχων σας.
Συνήθως αυτές μπορεί να είναι κρίσεις και πράγματα που δεν μπορούν 

να αναβληθούν λόγω εξωτερικών επιπτώσεων.

Δ: ΟΧΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αναστάτωση, μερικά τηλεφωνήματα, email, συναντήσεις και δημοφιλείς 

δραστηριότητες.

Γ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Σε μια εβδομάδα θα συλλέξετε έναν μεγάλο αριθμό τέτοιων εργασιών. 
Ωστόσο, μην τα λύσετε κατά προτεραιότητα μόνο και μόνο λόγω του 

επείγοντος χαρακτήρα τους. Γενικά, αυτά τείνουν να είναι απλά 
πράγματα, μερικά email και τηλεφωνήματα και πολύ συχνά απλώς 

χάσιμο χρόνου.

ΣΥ
Μ

ΑΝ
ΤΙ

ΚΟ
ΤΙ

ΤΑ

Επείγον

Σημασια



ΘΕΜΑ 2: Η ΑΝΑΛΥΣΗ ABC και η ΜΕΘΟΔΟΣ «Ξεκινώντας με το πιο δύσκολο ή το πιο 
εύκολο»
Υπάρχουν πολλές άλλες διαθέσιμες επιλογές που θα σας βοηθήσουν να είστε πιο αποτελεσματικοί στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων σας.

Το ABC Analysis είναι ένα από αυτά, που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των εργασιών σε ομάδες ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα και τη 
σημασία τους. Οι ομάδες σημειώνονται με τα γράμματα Α, Β και Γ. Κατά συνέπεια, οι εργασίες σημειώνονται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
παρακάτω με τα γράμματα και εκτελούνται με καθορισμένη σειρά.

A – Εργασίες που θεωρούνται επείγουσες και σημαντικές.
B – Εργασίες που δεν είναι επείγουσες αλλά είναι σημαντικές.
Γ – Εργασίες που δεν είναι ούτε επείγουσες ούτε σημαντικές.

Ακόμη και εδώ πρέπει να ακολουθήσετε τον κανόνα ότι εάν υπάρχει μια εργασία Α που δεν έχει εκπληρωθεί, δεν πρέπει να ξεκινήσετε να εκτελείτε μια 
εργασία Β και εάν υπάρχουν κάποιες εργασίες Β που δεν έχουν εκπληρωθεί, μην προχωρήσετε σε καμία εργασία Γ.

Αυτό θα εξασφαλίσει ότι ακολουθείτε τις προτεραιότητές σας και θα μετακινηθείτε από την υψηλότερη προτεραιότητα στη χαμηλότερη. Ωστόσο, στην 
πράξη μπορεί μερικές φορές να χρειαστεί να σπάσετε αυτή τη σειρά, για παράδειγμα όταν περιμένατε τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση 
μιας εργασίας A.

Η Μέθοδος «Ξεκινώντας με το πιο δύσκολο ή το πιο εύκολο» συνιστά την επίλυση των πιο δύσκολων εργασιών στην αρχή. Οι πιο απαιτητικές εργασίες 
θα εκτελεστούν το συντομότερο δυνατό (στην αρχή της εβδομάδας, αφού έχουμε έρθει στη δουλειά). Πράγματι, οι συγγραφείς αυτής της μεθόδου 
πιστεύουν ότι εάν δεν απομένει τίποτα πιο περίπλοκο για την υπόλοιπη εβδομάδα/ημέρα, θα έχουμε περισσότερα κίνητρα για να εκτελέσουμε τις 
δραστηριότητες. Μια άλλη επιλογή είναι να ξεκινήσετε από την πιο εύκολη εργασία, ακολουθώντας την αρχή του J. A. Komenský «προχωρώντας από το 
πιο εύκολο στο πιο περίπλοκο». Η σειρά εκτέλεσης των καθηκόντων μας μπορεί να οριστεί ανάλογα με τις στάσεις και τις προτιμήσεις μας.



ΘΕΜΑ 2ο: ΑΡΧΗ PARETO

Κατά τον καθορισμό προτεραιοτήτων και προγραμματισμού, θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τη λεγόμενη αρχή Pareto.
Χρησιμοποιώντας τον κανόνα 80/20, η αρχή Pareto δηλώνει το γεγονός της ανισότητας και της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση χρόνου. Δείχνει ότι 
το 80% των αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται μέσω του 20% της προσπάθειας.

Επομένως, εάν δεν βάλουμε την προσπάθειά μας σε μεγάλο αριθμό άχρηστων δραστηριοτήτων, αλλά αντίθετα σε λίγες σημαντικές ενέργειες, θα 
πετύχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

Από την άποψη της διαχείρισης του χρόνου, η αρχή Pareto αφορά τον εντοπισμό βασικών εργασιών και δραστηριοτήτων με το υψηλότερο αποτέλεσμα 
και μόνο τότε μπορούν να καθοριστούν οι προτεραιότητες, εάν είναι απαραίτητο.

Με άλλα λόγια, η αρχή Pareto επιβάλλει ότι οι δραστηριότητες που δεν αποφέρουν κέρδος και δεν βοηθούν στην επίτευξη των στόχων μας πρέπει να 
ελαχιστοποιούνται.

Παραδείγματα:
• Το 20% των τηλεφωνικών κλήσεων θα λύσει το 80% των προβλημάτων που σχετίζονται με την εργασία μου
• Το 20% των φίλων μου αποτελούν το 80% του δικτύου υποστήριξής μου
• Το 20% του χρόνου, δηλαδή κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης, θα έχει αντίκτυπο στο 80% της τελικής επίλυσης
• Το 20% των χορηγών θα δωρίσει το 80% των δώρων



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

• Ποιο είναι το βέλτιστο χρονικό πλαίσιο για τον προγραμματισμό;

• Το χρονικό πλαίσιο για τον προγραμματισμό μεμονωμένων εργασιών (ρύθμιση προτεραιοτήτων) επηρεάζεται από δύο κριτήρια, δηλαδή 
…………………… και ……………………….

• Ποιες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ιεράρχηση των εργασιών σας;



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Β: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΟΧΙ 
ΕΠΕΙΓΟΝ

Α: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝ

Δ: ΟΧΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΕΠΕΙΓΟΝ

Γ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Στα προηγούμενα κεφάλαια 
σημειώσατε τους στόχους σας και 
μια λίστα εργασιών και 
δραστηριοτήτων που πρέπει να 
εκτελέσετε για την επίτευξη των 
στόχων.

Δοκιμάστε να ταξινομήσετε τα 
στοιχεία από τη λίστα σας στα 
τεταρτημόρια για να λάβετε τη σειρά 
με την οποία πρέπει να 
εκπληρωθούν.



ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

• Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση του χρόνου μας
• λόγοι που χάνουν χρόνο και πώς να τους αντιμετωπίσεις
• Πρακτική άσκηση: συντάξτε μια λίστα με σπατάλη χρόνου και βρείτε ιδέες για την πρόληψη ή την αντιμετώπισή τους
• Ο προσωπικός ρυθμός και η απόδοση κορυφώνονται
• Πρωινοί και νυχτερινοί τύποι: δοκιμάστε τον εαυτό σας για να μάθετε ποιος τύπος είστε
• Καταστάσεις άγχους, εργασία και διαχείριση χρόνου
• Πρακτικές ψυχικής υγρείας για την πρόληψη του άγχους και τη διαχείριση του χρόνου



ΘΕΜΑ 1ο: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΣ

Μερικές φορές δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τον χρόνο μας, νιώθουμε πίεση και άγχος. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που μας εμποδίζουν 
να εκπληρώσουμε τους στόχους μας όπως θα θέλαμε, ένας από τους οποίους είναι οι λεγόμενοι «σπατάλη χρόνου».

Οι σπατάλη χρόνου περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την ανικανότητά μας να κάνουμε χρονοδιαγράμματα και να θέσουμε προτεραιότητες, την αδυναμία 
να τηρήσουμε τις προθεσμίες ή/και την αδυναμία να πούμε «όχι» σε απαιτήσεις που θέτουν άλλα άτομα, την έλλειψη συστήματος στην εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων μας (κάνουμε περισσότερα πράγματα ταυτόχρονα ), η αίσθηση της αναγκαιότητας, η υπερβολική προσοχή που δίνεται σε μια μόνο 
δραστηριότητα, η έλλειψη πειθαρχίας.

Άλλοι σπατάλη χρόνου περιλαμβάνουν εξωτερικούς παράγοντες που δεν μπορούμε να εξαλείψουμε (ή να αγνοήσουμε), όπως ο θόρυβος, οι 
τηλεφωνικές κλήσεις, η συμμετοχή σε αναποτελεσματικές συναντήσεις κ.λπ.

Το παρακάτω διάγραμμα παρέχει μερικές συμβουλές για το πώς να καταπολεμήσετε τη σπατάλη χρόνου
https://www.shutterstock.com/cs/ima
ge-photo/alarm-clock-wastepaper-
concept-time-waste-384301372



ΛΟΓΟΙ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΛΑΒΕΙΣ

ΣΠΑΤΑΛΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΥΣΗ

Έλλειψη προγράμματος Λάβετε υπόψη ότι προγραμματισμός σημαίνει ότι χάνετε χρόνο σήμερα για να τον αποθηκεύσετε για αύριο.

Ασαφείς προτεραιότητες Think about your goals and set your priorities. 

Πάρα πολλές δεσμεύσεις Μάθετε να λέτε «Όχι». Γίνετε η δική σας προτεραιότητα.
Εφάπαξ εργασία Κάντε περισσότερο προγραμματισμό.

Βελτιώστε την κατανομή χρόνου για κάθε δραστηριότητα.
Απλοποιήστε την προσέγγισή σας όσον αφορά τις πληροφορίες και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Βιασύνη Καλύτερα να κρατήσετε περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση της εργασίας παρά να σας ζητηθεί να την ξαναδουλέψετε.
Συγκεντρωθείτε σε σημαντικά πράγματα.
Βελτιώστε τον προγραμματισμό σας, προσπαθήστε να επαναξιολογήσετε και, εάν χρειάζεται, προσαρμόστε το καθημερινό σας 
καθεστώς.
Αναθέστε πράγματα.

Έγγραφα και διάλεξη Μάθετε να «περιηγείστε στο κείμενο».
Εάν είναι απαραίτητο, αναθέστε αυτό που πρέπει να διαβαστεί.
Εφαρμόστε την αρχή Pareto.

Μη σημαντικές εργασίες Αναθέστε ή εξαλείψτε αυτά.
Συγκεντρωθείτε στους στόχους σας.

Επισκέψεις Δέχεστε επισκέπτες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.
Να είστε «τσιγκούνης» όσον αφορά τον χρόνο σας.
Χρησιμοποιήστε φίλτρα (βοηθούς, συσκευές εγγραφής φωνής,…).

Τηλεφωνήματα Φιλτράρετε τις τηλεφωνικές σας κλήσεις.
Διατηρήστε το τηλέφωνο σε αθόρυβη λειτουργία.
Να είσαι σύντομος.
Μιλήστε μόνο για τα σημαντικά σημεία

Συναντήσεις και συνέδρια Κρατήστε τις επαγγελματικές συναντήσεις σύντομες.
Επιμείνετε στην προγραμματισμένη ημερήσια διάταξη (δηλαδή ορίστε στόχους συναντήσεων και ατζέντα) και στον χρόνο που 
δ ίθ



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ «ΣΠΑΤΑΛΕΣ ΧΡΟΝΟΥ" ΣΑΣ

Καθένας από εμάς έχει μια αγαπημένη λίστα με ενοχλήσεις και εμπόδια που μας εμποδίζουν να τηρήσουμε το πρόγραμμα, αλλά είναι σημαντικό να τους 
δώσουμε ένα όνομα. Μπορούμε να ελέγξουμε μόνο τα πράγματα που καταλαβαίνουμε. Σημειώστε τα στον παρακάτω πίνακα και προσπαθήστε να 
βρείτε ιδέες για να τα αποτρέψετε ή να τα αντιμετωπίσετε.

ΣΠΑΤΑΛΕΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΩΣ ΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ Ή ΝΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ



ΘΕΜΑ 2ο: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΕΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
Σεβαστείτε τις κορυφές και τις επιβραδύνσεις της απόδοσής σας. Η προσωπική καμπύλη απόδοσης είναι ένας παράγοντας που πρέπει απαραίτητα 
να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προγραμματισμό της εργασίας σας.

Η απόδοσή μας τείνει να κυμαίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που φαίνεται από την ποσότητα και την ποιότητα της εργασίας που 
εκτελείται καθώς και από την ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται για την εργασία.

Η αγνόηση της καμπύλης απόδοσης μας θα έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη συγκέντρωση, χαμηλότερη απόδοση, κούραση, πονοκέφαλο καθώς και 
το λεγόμενο «άδειο κεφάλι» όταν δεν μπορείτε να σκεφτείτε ούτε μια ιδέα ή σκέψη.

Τόσο η σωματική όσο και η πνευματική μας απόδοση επηρεάζεται από τον ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΥΘΜΟ μας.

Οι κορυφές απόδοσης και οι επιβραδύνσεις είναι εξαιρετικά εξατομικευμένες. Οι “early birds” και οι “ night owls” όσον αφορά το επίπεδο 
καθημερινής απόδοσης έχουν γίνει καθολικοί όροι και μπορούν να περιγραφούν με λίγα λόγια. Μπορείτε εύκολα να κατηγοριοποιήσετε τον εαυτό 
σας σε μία από αυτές τις δύο ομάδες.

Προφανώς, ο «προσωπικός» τύπος μπορεί να αλλάξει, να αλλάξει μέσω της προπόνησης, αλλά θα έρθετε σε σύγκρουση με τον φυσικό σας εαυτό 
και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε πολλή ενέργεια για να το κάνετε.

Τα παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν αλλαγές, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια των διακοπών και οι ενήλικες κατά τη διάρκεια των διακοπών τους 
ή μεγαλύτερης διάρκειας άδεια ασθενείας όταν αλλάξουν οι καθημερινές μας συνήθειες.



ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΩΝ "EARLY BIRD" ΚΑΙ "Night OWLS"

NIGHT OWLS

• Πηγαίνουν για ύπνο πολύ αργά, συχνά μετά τα μεσάνυχτα

• Ξυπνούν αργά το πρωί

• Αφού ξυπνήσουν χρειάζονται αρκετό χρόνο για να μπορέσουν να 
αρχίσουν να κάνουν κάτι

• Είναι σε θέση να εκτελέσουν μόνο μετά από περίπου. 10 π.μ.

• Τείνουν να επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοση και τη συγκέντρωσή 
τους το απόγευμα

• Είναι σε θέση να εργαστούν μέχρι αργά το βράδυ

• Τους αρέσει να εργάζονται τη νύχτα όταν δεν τους ενοχλεί κανένας 
και μπορούν να συγκεντρωθούν στις σκέψεις τους

EARLY BIRDS

∙ Πάνε για ύπνο νωρίς

∙ Σηκώνονται νωρίς το πρωί

∙ Μόλις σηκωθούν, ενεργοποιούνται αμέσως και δεν 
χρειάζονται χρόνο για να «ξυπνήσουν»

∙ Είναι σε θέση να συγκεντρωθούν πλήρως από το πρωί

∙ Προτιμούν να δουλεύουν το πρωί

∙ Το απόγευμα αρχίζουν να αισθάνονται κουρασμένοι

∙ Το βράδυ δεν μπορούν να εργαστούν και δεν μπορούν να 
συγκεντρωθούν

Προφανώς, γνωρίζετε τον εαυτό σας καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Σε ποια ομάδα πιστεύεις ότι ανήκεις; Είσαι πιο δραστήριος το πρωί ή το 
βράδυ ακόμα και το βράδυ; Κάντε το τεστ στο επόμενο κεφάλαιο για να επιβεβαιώσετε την υπόθεσή σας.



ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΕΙΣΑΙ Early Bird Ή Night Owl;
1. Τι ώρα θα ξυπνούσατε αν μπορούσατε να προγραμματίσετε την καθημερινότητά σας;

a) 6 π.μ. - 7 π.μ. 1 βαθμός
b) 7 π.μ. - 8 π.μ. 2 βαθμοί 
c) 8 π.μ. - 9 π.μ. 3 βαθμοί 
d) αργότερα 4 βαθμοί 

2. Τι ώρα θα πηγαίνατε για ύπνο αν μπορούσατε να προγραμματίσετε το βράδυ σας; 
a) 8 μ.μ. - 10 μ.μ. 1 βαθμός
b) 10 μ.μ. - 23:00. 2 βαθμοί
c) 11 μ.μ. - 12 μ.μ. 3 βαθμοί
d) αργότερα 4 βαθμοί

3. Έχετε όρεξη να φάτε μόλις ξυπνήσετε (ακόμα κι αν ξυπνήσετε νωρίς);
a) σίγουρα ναι 1 βαθμός
b) μάλλον ναι 2 βαθμοί
c) μάλλον όχι 3 βαθμοί
d) σίγουρα όχι 4 βαθμοί 

4. Εάν πρέπει να σηκωθείτε μια συγκεκριμένη ώρα, χρειάζεστε ξυπνητήρι για να ξυπνήσετε; 
a) σίγουρα ναι 1 βαθμός 
b) μάλλον ναι 2 βαθμοί 
c) μάλλον όχι 3 βαθμοί 
d) σίγουρα όχι 4 βαθμοί 

5. Πόσο δραστήριοι είστε κατά τα πρώτα 30 λεπτά αφού ξυπνήσετε; 
a) πολύ δραστήριος 1 βαθμός 
b) αρκετά δραστήριος μετά από λίγα λεπτά 2 βαθμοί 
c) λίγο νυσταγμένος 3 βαθμοί 
d) πολύ νυσταγμένος 4 βαθμοί 

6. Υπάρχουν τύποι ανθρώπων "πρωί" και "νυχτερινό". Τι τύπο θεωρείτε τον εαυτό σας; 
a) προφανώς πρωινός τύπος 1 βαθμός 
b) μάλλον πρωινός τύπος παρά βραδινός 2 βαθμοί 
c) μάλλον νυχτερινός τύπος 3 βαθμοί 
d) σίγουρα νυχτερινός τύπος 4 βαθμοί

Αξιολόγηση: 6 - 11 πόντους τείνεις να είσαι μάλλον πρωινός άνθρωπος, όσο χαμηλότερη βαθμολογία είσαι, τόσο πιο «πρωινό πουλί» είσαι 11 - 18 βαθμοί 
είσαι ένας μέσος τύπος χωρίς αυστηρά καθορισμένο χρονοτύπο 19 - 24 βαθμοί που έχεις την τάση να είσαι μάλλον απογευματινός τύπος, όσο υψηλότερη 
είναι η βαθμολογία, τόσο πιο «νυχτοπούλι» είσαι



ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΧΟΥΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ

Το άγχος είναι η αντίδραση ενός οργανισμού σε μια κατάσταση όπου πρέπει να προσαρμοζόμαστε συνεχώς σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Μας 
επηρεάζει τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά και μπορεί να οδηγήσει σε θετικά ή αρνητικά συναισθήματα. Το βραχυπρόθεσμο παραγωγικό στρες, 
δηλαδή το eustress μπορεί να μας δώσει κίνητρο να αποδίδουμε καλύτερα και να επικεντρωθούμε περισσότερο στη δραστηριότητα σε βραχυπρόθεσμη 
βάση.
Από την άλλη, το αρνητικό ή μακροχρόνιο άγχος είχε ως αποτέλεσμα απόσπαση της προσοχής, μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, διαταραχές ύπνου, 
ψυχοσωματικές αντιδράσεις, παράλογη συμπεριφορά και/ή υψηλότερο επίπεδο επιθετικότητας.
Οι πιο συχνοί στρεσογόνοι παράγοντες που επηρεάζουν και μειώνουν την απόδοσή μας είναι, μεταξύ άλλων: σωματικοί (έντονο φως, υπερβολικός 
θόρυβος, χαμηλή/υψηλή θερμοκρασία), ψυχολογικοί (προθεσμίες για εργασίες, εξετάσεις ή τεστ, χάσμα ηλικίας και γενεών, ανεκπλήρωτες προσδοκίες), 
κοινωνικοί (προσωπικές σχέσεις, συγκρούσεις στο χώρο εργασίας, απογοήτευση, τρόπος ζωής – έλλειψη ύπνου, κάπνισμα, κατάχρηση αλκοόλ), 
τραυματικές (γέννηση παιδιού, θάνατος, γάμος, διαζύγιο, νέα δουλειά).

Πώς να αποτρέψετε το άγχος στην εργασία σας
Η εμπειρία μας από τις εκπαιδεύσεις και την εταιρική (επιχειρηματική) συμβουλευτική δείχνει ξεκάθαρα ότι το υπερβολικό άγχος στην εργασία συνδέεται 
με τον κακό προγραμματισμό και την έλλειψη πειθαρχίας. Τα άτομα που είναι έμπειρα στον προγραμματισμό είναι πιο ικανά να αποτρέψουν το άγχος. 
Επομένως, προγραμματίστε τις δραστηριότητές σας με τρόπο που γνωρίζετε εκ των προτέρων πώς θα είναι η εργάσιμη ημέρα σας. Αυτό το εσωτερικό 
αίσθημα σιγουριάς βοηθά να ξεπεραστούν πολλά εμπόδια που τείνουν να εμφανίζονται κάθε τόσο κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας.
Η έλλειψη προγραμματισμού σας κάνει να χάνετε πολύ χρόνο για να αφαιρέσετε τυχόν λάθη ή αποτυχίες. Επιπλέον, θα είστε απασχολημένοι με το να 
θυμώνετε με τον εαυτό σας. Επενδύστε τον χρόνο σας με καλύτερο τρόπο!



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ
Ενώ μπορεί να μην απαλλαγούμε ποτέ εντελώς από όλες τις καταστάσεις άγχους στη ζωή μας, μπορούμε να μάθουμε να τις προλαμβάνουμε και να 
εξαλείφουμε τον αντίκτυπό τους σε εμάς. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται παρακάτω μας βοηθούν να βρούμε ισορροπία σε μακροπρόθεσμη βάση.

• Σεβαστείτε το μυαλό σας: συνειδητοποιήστε ότι βρίσκεστε υπό πίεση και αισθανθείτε ελεύθερος να κάνετε λογικά διαλείμματα και χαλάρωση.

• Αναπνεύστε: εξασκηθείτε στην αργή και ελεύθερη αναπνοή στην κοιλιά σας.

• Ύπνος: ο ύπνος υψηλής ποιότητας θα επαναφορτίσει τις μπαταρίες σας (τόσο ψυχικές όσο και σωματικές). Εάν αισθάνεστε κουρασμένοι, η σκέψη σας 
κινδυνεύει να μην έχει λογική.

• Τρώτε καλά: έχετε ισορροπημένο και διατροφικό τρόπο ζωής. Περιορίστε την κατανάλωση καπνού, καφεΐνης και ζάχαρης. Μειώστε τα φάρμακα που δεν 
σας έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας.

• Ασκηθείτε σε αθλητικές δραστηριότητες: σεβαστείτε τον εαυτό σας και αφιερώστε ιδανικά τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα στην άσκηση. Η σωματική 
δραστηριότητα είναι το κλειδί για τη μείωση και την πρόληψη των επιπτώσεων του στρες και σας βοηθά να απορροφήσετε την υπερβολική ενέργεια. Σε 
περιόδους υψηλότερου στρες βρείτε χρόνο για την αγαπημένη σας δραστηριότητα.

• Χαλαρώστε: μάθετε να βρίσκετε χρόνο για τον εαυτό σας. Χρησιμοποιήστε αυτή τη φορά για τις αγαπημένες σας δραστηριότητες ή απλώς χαλαρώστε με 
κλειστά μάτια.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Φανταστείτε την πορεία της επόμενης εβδομάδας. Υπάρχει κάποιο γεγονός ή δραστηριότητα που σας κάνει να νιώθετε άγχος μόλις το 
σκέφτεστε; Σε δύσκολες στιγμές που όλα πάνε στραβά, τα γεγονότα αρχίζουν να «ελέγχουν» τον χρόνο μας. Ο αυτοσχεδιασμός και η νευρικότητα δεν θα μας 
κάνουν να νιώθουμε πιο ήρεμοι και δεν θα μας βοηθήσουν να το κανονίσουμε με αποτελεσματικό τρόπο. Μείνετε ήρεμοι και αναλύστε την κατάσταση από 
απόσταση. Είναι πραγματικά μόνο εγώ που πρέπει να κάνω τη δραστηριότητα αυτή τη στιγμή;
Εάν είναι δυνατόν, δοκιμάστε να αναλύσετε τη δραστηριότητα σε πολλά μικρά βήματα. Προγραμματίστε τα βήματα προσεκτικά.
Προσπαθήστε να βρείτε ένα άτομο που θα μπορούσε να σας βοηθήσει ή στον οποίο θα μπορούσατε να το αναθέσετε.
Να είστε ανοιχτοί στον εαυτό σας και να αποφασίσετε εάν η αναβολή της εργασίας για την επόμενη εβδομάδα θα σας αποκλίνει από το μακροπρόθεσμο 
πρόγραμμά σας. Προσοχή στην αναβλητικότητα!
Ακολουθήστε τα βήματα πρόληψης του στρες που περιγράφονται παραπάνω για άλλη μια φορά. Καταφέρνεις να τα παρατηρήσεις; Αν όχι, διορθώστε το.



ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Τι είναι η διαχείριση χρόνου 1ης γενιάς;

a) Η πιο πρόσφατη εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας για να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε το χρόνο σας.

b) Εργασίες που καταγράφονται σε λίστες (λίστες υποχρεώσεων, λίστες ελέγχου), απλές στον έλεγχο, χωρίς προτεραιότητες και προθεσμίες.

c) Μια πιστοποιημένη μεθοδολογία για τον έλεγχο της διαχείρισης της διαδικασίας χρόνου.

2. Οι βασικοί τομείς διαχείρισης χρόνου στη διαχείριση χρόνου 4ης γενιάς είναι:

a) Οικογένεια, Εργασία, Φίλοι, Ελεύθερος χρόνος.

b) Εργασία, ελεύθερος χρόνος.

c) Υγεία, Χρήματα, Ευτυχία.

3. Η κατανόηση του ΓΙΑΤΙ, ΤΙ και ΠΩΣ στη ζωή μου μπορεί να με βοηθήσει:

a) Να κατανοήσω και να διαχειριστώ τα κίνητρα, τον στόχο και τα καθήκοντά μου.

b) Για να αποφύγω προβλήματα στο χώρο εργασίας μου.

c) Να είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη για τους άλλους ανθρώπους.

4. Τι ακρωνύμιο σημαίνει SMART;

a) Στερεά, ουσιαστικά, ευχάριστα, αληθινά, αξιόπιστα.

b) Συγκεκριμένο, μετρήσιμο, εφικτό, ρεαλιστικό, σχετικό με το χρόνο.

c) Σαρκαστικός, κακός, αλαζονικός, αγενής, τοξικός.

5. Η ανάλυση ABC είναι:

a) Μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των εργασιών σε ομάδες ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα και τη σημασία τους.

b) Ο όρος για το σύνολο αναλυτικών δεξιοτήτων.

c) Ο κανόνας να κρατάμε αλφαβητική σειρά στις σημειώσεις μας στα ημερολόγια.



ΠΡΙΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΤΕ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χρησιμοποιήστε τη φόρμα «Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα» στην παρακάτω διαφάνεια για να σημειώσετε μια λίστα με όλους τους στόχους (καθήκοντα και 
δραστηριότητες) που πρέπει να ολοκληρωθούν τη σχετική εβδομάδα.

Δώστε τους προτεραιότητα.

Χρησιμοποιήστε τη δική σας διακριτικότητα (προτεραιότητες) για να προγραμματίσετε τις εργασίες και τις δραστηριότητες για συγκεκριμένες ημέρες.

Πρακτικές συμβουλές:
• Σκεφτείτε τον χρόνο που θα χρειαστείτε για να εκτελέσετε κάθε εργασία. Μόνο όταν προγραμματίζουμε επανειλημμένα μπορούμε να έχουμε τη βασική 

ιδέα για την κατανομή χρόνου.
• Αφήστε λίγο επιπλέον χρόνο. Δεν μπορείτε να προγραμματίσετε τα πάντα, πρέπει να λάβετε υπόψη καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που μπορεί να 

διαρκέσουν έως και το 30% του χρόνου σας.
• Σκεφτείτε εάν ορισμένες δραστηριότητες δεν μπορούν να ανατεθούν σε άλλο άτομο.
• Διαγράψτε τις εργασίες και τις δραστηριότητες που ολοκληρώσατε.
• Μη διστάσετε να ενημερώσετε το εβδομαδιαίο πρόγραμμά σας ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση (δηλαδή μπορείτε να ξεκινήσετε με 

δραστηριότητες Β, επειδή οι δραστηριότητες Α δεν μπορούν να εκτελεστούν για αντικειμενικούς λόγους).



ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
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