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Σχέδια Μαθήματος για τους ενήλικες 

εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς/καθηγητές που θα 

χρησιμοποιηθούν για το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ FINE2WORK.  

 

 

 

Όνομα Ενότητας: Επιχειρηματικές Δεξιότητες 

Θέμα 1: Εντοπίζοντας Ευκαιρίες και το όραμα 

Σχέδιο Μαθήματος 2 – Η σημασία του καθορισμού στόχων 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Σκοπός 

Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να δείξει στους μαθητές τη σημασία 
του καθορισμού στόχων και στόχων γενικότερα, καθώς και να 
παρουσιάσει τους σημαντικούς ορισμούς. 

Ομάδα στόχος 
Ενήλικες (ειδικά γυναίκες) 

 

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προβολέας διαφανειών 

 Άσπρος πίνακας 

 Υπολογιστής 

 Powerpoint παρουσίαση 
 

Εργαλεία/Υλικό 
 Φυλλάδιο 1 

 Φυλλάδιο 2 
 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Εισαγωγή στο θέμα και ορισμοί (20 λεπτά) 
(Φυλλάδιο 1) 

 
1.1 Παρουσιάστε τη σημασία της ύπαρξης στόχων 
 
1.2 Προσδιορίστε τους στόχους  
 
1.3 Περιγράψτε τους στόχους και τα χαρακτηριστικά τους - SMAC 
TEST (Specific, Measurable, Achievable and Compatible: 
Συγκεκριμένο, μετρήσιμο, εφικτό και συμβατό) 
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2.  Άσκηση 2: Ομαδική άσκηση (20 λεπτά) (Φυλλάδιο 2) 
 
2.1 Χωρίστε τους μαθητές σε μικρές ομάδες και ζητήστε τους να 
συμπληρώσουν τις ακόλουθες ασκήσεις: 
 
2.2 Αναφέρετε τρεις στόχους και για κάθε στόχο να απαντήσουν 
στις ακόλουθες ερωτήσεις: 
α) Γιατί πιστεύετε ότι αυτός ο στόχος είναι απαραίτητος; 
β) Έχει πετύχει στο τεστ SMAC; 
 
2.3 Χρήση των στόχων τους και ανάπτυξη τριών τακτικών για την 
επίτευξη του στόχου. Οι μαθητές πρέπει να απαντήσουν στις 
ακόλουθες ερωτήσεις: 
α) Γιατί αυτή η τακτική είναι κρίσιμη για την επίτευξη του στόχου; 
β) Επιτυγχάνει στο τεστ SMAC; 
 
2.4  Συζητήστε τα αποτελέσματα με όλη την τάξη  
 
        3.  Άσκηση 4: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά)  
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Σημασία του καθορισμού στόχων 

 

 

 

1- Παρακαλώ, διαβάστε το ακόλουθο κείμενο και υπογραμμίστε τι θεωρείτε το πιο σημαντικό: 

 

Η σημασία του καθορισμού στόχων 

Χωρίς καθορισμένους στόχους δεν έχουμε κατεύθυνση. 

Ακριβώς όπως και σε άλλους τομείς της ζωής, ο καθορισμός στόχων στον οικονομικό τομέα καθορίζει τα 

καθήκοντα για την επίτευξη στόχων σε λιγότερο χρόνο. Εκείνοι που δεν έχουν καθορισμένους στόχους, 

κινούνται με τον άνεμο και μέσα στην αβεβαιότητα, αφού είναι αδυνατόν να προγραμματίσουν κάτι 

χωρίς να γνωρίζουν τι θέλουν να πετύχουν. 

Η σημασία του καθορισμού στόχων σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τη πορεία σας, βήμα προς βήμα, 

ώστε να φτάσετε στον προορισμό σας. Η στρατηγική αυτή πετυχαίνει με την βήμα προς βήμα την 

επίτευξη του στόχου, δίνοντας πολλές εναλλακτικές λύσεις, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να ξεκινήσετε 

από κάπου. 

Πού είμαστε -> τι πρόκειται να κάνουμε -> επίτευξη του στόχου 

Επομένως, είναι σημαντικό να καθορίσουμε τους στόχους μας το συντομότερο δυνατό. Πώς 

δημιουργούνται σωστά οι στόχοι; Υπάρχουν μερικές συμβουλές που μπορούν να είναι χρήσιμες, ωστόσο 

εξαρτάται πάντα από αυτό που έχουμε κατά νου. Με τα μάτια μας κολλημένα στον στόχο, οι τρόποι για 

να φτάσουμε σε αυτόν μπορεί να είναι αρκετοί κι αυτό είναι που μπορούμε να ονομάσουμε στρατηγική.

 

 

Είδη στρατηγικών: 

Πρέπει να είναι συγκεκριμένοι 

Για τον καθορισμό μιας στρατηγικής πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη ο τελικός στόχος. Δηλαδή, αυτό 

που θέλετε να επιτύχετε με όσο πιο λεπτομερή κι προφανή τρόπο γίνεται. Και επίσης το κίνητρο να είναι 
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όσο μεγαλύτερο γίνεται, γιατί μας επιτρέπει να δούμε ποια είναι η θέση μας σε σχέση με όσα 

περιμένουμε και μας δίνει ευκολότερα ενέργεια για να φτάσουμε πιο γρήγορα εκεί που θέλουμε. 

Πρέπει να είναι μετρήσιμοι 

Πρέπει να μπορούν να μετρηθούν, γιατί θέτοντας ως στόχο απλά να γίνουμε πλούσιοι δεν μας λέει και 

πολλά. Ποια η αξία του να είστε πλούσιοι, πότε θα γίνετε πλούσιοι και ποιοι οι τρόποι που σας 

βοήθησουν να επιτύχετε αυτήν τη φιλοδοξία. Το καλό είναι ότι σήμερα μπορούν να μετρηθούν σχεδόν 

όλοι οι πιο δύσκολοι δείκτες, όπως η ποιότητα ζωής. 

Πρέπει να είναι προσβάσιμοι ή εφικτοί 

Εάν ένας στόχος δεν είναι εφικτός, μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία, ωστόσο πρέπει επίσης να υπάρχει 

φιλοδοξία, γιατί χωρίς φιλοδοξία παραιτούμαστε από τα όσα γίνονται. Έχουμε λοιπόν αυτό ως 

κατευθυντήρια γραμμή, γιατί μερικές φορές το φιλόδοξο είναι πολύ κοντά στο απίστευτο, αν και δεν 

είναι αδύνατο! 

Πρέπει να μπορούν να προγραμματιστούν, να τακτοποιηθούν εγκαίρως 

Πρέπει να είναι σε θέση να χωριστούν ή να χωριστούν σε στάδια, για να επιτευχθούν πιο εύκολα. Για 

παράδειγμα, ένας ετήσιος στόχος πωλήσεων πρέπει να κατανέμεται σε τρίμηνα, μήνες και ημέρες. 

Επομένως να γίνονται αρκετές δεσμεύσεις και να φανταζόμαστε πιο εύκολα την πορεία που πρέπει να 

ακολουθήσουμε. 

Πρέπει να μπορούν να διαιρούνται 

Ένα κοινό λάθος είναι ο καθορισμός ενός στόχου, όπως: Θέλω να γίνω εκατομμυριούχος. Σωστό θα 

μπορούσε να είναι: Θέλω να έχω μια επιχείρηση που θα μου προσφέρει τα πρώτα εκατομμύρια ευρώ 

μέσα σε 10 χρόνια. Θέτουμε έτσι ένα χρονικό διάστημα για την επίτευξη του στόχου, καθορίζεται το 

ποσό που θέλουμε, ο στόχος μας μπορεί να επιτευχθεί, το ποσό μετράται εύκολα, επιτρέποντας έτσι να 

γνωρίζουμε την απόσταση μεταξύ του σημείου που ξεκινήσαμε και του σημείου που θέλουμε να 

φτάσουμε και την τακτική τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τν επίτευξη του στόχου. 

Έτσι, το πρώτο βήμα είναι να ορίσετε τους στόχους, ώστε να μπορείτε στη συνέχεια να σχεδιάσετε ένα 

σχέδιο για την επίτευξή τους. Ακούγεται απλό, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Πάντα θα υπάρχουν 

απρόσμενα γεγονότα που μπορούν να αλλάξουν τα σχέδια σας. Μερικές φορές χρειάζεται να κινηθούμε 

με πιο αργούς ρυθμούς, ή ακόμα και να σταματήσουμε για λίγο, αλλά ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τι 

θέλουμε να κάνουμε, δηλαδή τους στόχους μας. 

Εάν σε μια εταιρεία ή επιχείρηση είναι συνηθισμένο να έχουμε τέτοιου είδους προγραμματισμό, τα 

προσωπικά οικονομικά του καθενός σπάνια τον έχουν. Συνιστάται ιδιαίτερα να φτιάξετε / να θέτετε 

στόχους γραπτώς στο σπίτι, αφού εκτός από τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα, αυτό σας επιτρέπει να 

τα απεικονίσετε στο μυαλό σας και σας βοηθά να τακτοποιήσετε τις υποχρεώσεις σας στο σπίτι. 

1 By Nuno Casimiro In: https://investidor.pt/a-importancia-de-definir-objectivos/ 

 

https://investidor.pt/a-importancia-de-definir-objectivos/
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2: Δραστηριότητα που σχετίζεται με τη σημασία του 

καθορισμού στόχων 

 

 

 

Ελέγξτε αυτές τις 2 εικόνες, επιλέξτε μία και κτίστε τη δική σας επιχείρηση ακολουθώντας αυτά τα 

βήματα: 

 

 

 


