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Προτεινόμενη διάρκεια:
Μία ημέρα - 8 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
• Σε στελέχη διοικητικών θέσεων που διαχειρίζονται

ομάδα
• Σε στελέχη που θα προαχθούν και θα αναλάβουν

ομάδα

Το εργαστήριο
Σε αυτό το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να
δουλεύουν με τις ομάδες τους ώστε να εδραιώσουν
συγκεκριμένους στόχους, να επιμερίσουν κάθε στόχο
σε καθημερινές εργασίες  και να αξιολογήσουν την
πρόοδο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. 
Μια ομάδα, δεν είναι δυνατό να ανταπεξέλθει στις
σημερινές απαιτήσεις χωρίς ξεκάθαρους στόχους.
Πώς μπορεί ο σύγχρονος μάνατζερ, μέσω της
στοχοθέτησης, να βοηθήσει την ομάδα του να γίνει πιο
αποτελεσματική;

Στόχοι εργαστηρίου:
• Ιεράρχηση των εργασιών θέτοντας αποτελεσματικούς

στόχους
• Πρόβλεψη διαχείρισης πιθανών εμποδίων στην

επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί
• Ανάπτυξη μεθοδολογίας ελέγχου εφαρμογής των

στόχων που έχουν τεθεί
• Αξιολόγηση της διαδικασίας επίτευξης στόχων 

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο πραγματοποιείται με τη μορφή
εργαστηρίου όπου οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος
σε βιωματικές διαδικασίες μάθησης, όπως ασκήσεις,
συζητήσεις, παίξιμο ρόλων, μελέτες περιπτώσεων, που
διευκολύνουν την αποτελεσματικότητα της μάθησης.

Workshop -
Στοχοθέτηση / Goal Setting
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Στοχοθέτηση
• Τι είναι Στοχοθέτηση
• Σκοπός και Πλεονεκτήματα
• Τύποι Στόχων
• Ευθυγράμμιση Στόχων
• Χρονικό Πλαίσιο και Επίπεδο Σημαντικότητας
• Η Τέχνη των Stretch Στόχων

Θέτοντας SMART Στόχους
• Στόχοι από την Κορυφή στη Βάση και από τη Βάση στην

Κορυφή
• Κάντε τους Στόχους σας SMART
▫ Άσκηση: είναι SMART;

• Ποσοτικοί έναντι Ποιοτικών Στόχων 

Αναπτύσσοντας Μονάδες Στόχων
• Αναγνωρίστε Πιθανούς Στόχους
• Βάλτε Προτεραιότητες και Επιλέξτε Στόχους

Αναπτύσσοντας Ατομικούς Στόχους
• Προσδιορίστε ξεκάθαρα τους Στόχους σας
• Στρατηγικές για την Επιτυχία
• Θέστε Στόχους για τον Εαυτό σας
▫ Άσκηση: αξιολογείστε τους προσωπικούς σας στόχους

Μεγιστοποιώντας την Επιτυχία των Στόχων
• Εδραιώστε μία αίσθηση Ιδιοκτησίας - Ταύτισης

(Ownership)
▫ Συνεταιρικοί Στόχοι

• Θέστε πραγματοποιήσιμους, αλλά δύσκολους στόχους 
• Συγκεντρώστε την ενέργειά σας σε συγκεκριμένους

στόχους 
• Εδραιώστε Δείκτες Απόδοσης 
• Αναθέστε την Ευθύνη

Επιτυγχάνοντας Στόχους
• Επιμερίστε τους Στόχους σας σε Εργασίες 
▫ Διαχειριστείτε τα Εμπόδια που παρουσιάζονται

• Παρακολουθείστε την Επίτευξη Στόχων
▫ Επιτύχετε τους Στόχους σας!

• Καλλιεργήστε μία κουλτούρα Επιτυχίας

Αξιολογώντας τους Στόχους μας
• Πώς αξιολογώ ένα Στόχο ενώ παράλληλα εργάζομαι

προς αυτή την κατεύθυνση;
• Πώς Αξιολογώ ένα Στόχο αφού τον έχω Επιτύχει;
▫ Άσκηση: τα μαθήματα που λάβαμε
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