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Λίγα λόγια για τον Δημήτρη...

O Δημήτρης Τσέλιος είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου
Συμβουλευτικής Coaching & Mentoring Ελλάδος, όπου
διετέλεσε αντιπρόεδρος.

Εισηγητής -  συνεργάτης για 2 έτη του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στο τμήμα Συμβουλευτικής & Life Coaching.

Συγγραφέας του βιβλίου Αυτοβελτίωσης «Απόδραση από
το Σπήλαιο». 

Προγράμματα Προσωπικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης
σε συνεργασία με τους δήμους Θεσ/νίκης και Γλυφάδας.

Εμπνευστής και δημιουργός της ομάδας δράσης και
αλληλεγγύης των Hopeaholics καθώς και του 
μη κερδοσκοπικού σωματείου Mentoria. 



Ένα μοντέλο στοχοθεσίας που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ως οδηγό, είναι το μοντέλο
S.M.A.R.T. Ο καθορισμός στόχων με το μοντέλο SMART θα σας βοηθήσει να θέσετε
ξεκάθαρους στόχους και να εστιάσετε σε αυτούς. Η ονομασία του προέρχεται από τα
ακρωνύμια των λέξεων:

Specific – Συγκεκριμένος  

Measurable – Μετρήσιμος

Achievable – Επιτεύξιμος (Χρονικά)

Relevant – Συναφής

Timely – Σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

Στοχοθεσία



τι;
που;
πότε;
πως;

θέλω να χάσω κιλά
θέλω να ξεκινήσω γυμναστήριο
θέλω να αλλάξω δουλειά
θέλω να φτιάξω το σπίτι
θέλω να είμαι ευτυχισμένος/χαρούμενος κοκ
θέλω να βγάλω παραπάνω/πολλά χρήματα
θέλω να έχω έναν/μία σύντροφο
θέλω να αγοράσω ένα σπίτι/αυτοκίνητο κοκ

Specific – Συγκεκριμένος: 
Ένας σαφής και συγκεκριμένος στόχος, έχει πολύ
μεγαλύτερες πιθανότητες να επιτευχθεί, από έναν γενικό -
αόριστο στόχο που απλά εκφράζει μία επιθυμία. 

O συγκεκριμένος στόχος απαντάει στα εξής ερωτήματα:

Γενικοί αόριστοι στόχοι - Επιθυμίες: 



διάρκεια (2 χρόνια = 4 εξάμηνα  = 8 τρίμηνα)
συχνότητα (κάθε μέρα, κάθε βδομάδα κοκ)
ποσοστό (10% μεγαλύτερα κέρδη)
θέση (μέσα στους 3 πρώτους του κλάδου μου)

θα τοποθετηθώ μέσα στους top10 του κλάδου μου.
θα διαβάζω ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης για 20' κάθε μέρα.

Measurable – Μετρήσιμος: 
Καθόρισε συγκεκριμένα κριτήρια για την μέτρηση της
προόδου προς την επίτευξη του στόχου που όρισες. 

Μετρώντας την πρόοδο έχεις την ευκαιρία να διαπιστώσεις
έγκαιρα αν κινείσαι μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχεις
ορίσει για να πετύχεις τον στόχο σου.

Βασικά Κριτήρια:

Παραδείγματα:



μέντορες που μπορούν να σε υποστηρίξουν 
γνώσεις και εργαλεία που μπορείς να αξιοποιήσεις
χρήσιμες πληροφορίες 
δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύξεις
χρήματα
πιστοποιήσεις/επιμορφώσεις/πτυχία κοκ
συνήθειες που καλό είναι να υιοθετήσεις 

Achievable – Επιτεύξιμος (Χρονικά): 
Μην φοβάσαι να δημιουργήσεις μεγάλες προσδοκίες, όμως
ξεκίνα πρώτα με μικρά βήματα, που θα σε βοηθήσουν να
πετύχεις μικρότερους στόχους και θα σου δώσουν την
απαραίτητη αυτοπεποίθηση που θα χρειαστείς για να
πετύχεις μεγαλύτερους στόχους. 

Για να γίνει ένας στόχος εφικτός - επιτεύξιμος χρειάζεται 
να εξασφαλίσεις τους πόρους (εσωτερικούς & εξωτερικούς)
που θα χρειαστεί να αξιοποιήσεις.



«ο στόχος μου εναρμονίζεται με τις 5 βασικές αξίες μου
ή συγκρούεται με κάποια από αυτές ;»

«ο στόχος μου εναρμονίζεται με τους υπόλοιπους
στόχους μου ή συγκρούεται με κάποιον;»

Relevant – Συναφής / Σχετικός: 
Ο στόχος σου καλό είναι να είναι σχετικός και να
ευθυγραμμίζεται με άλλους στόχους σου, 
αλλά κυρίως να εναρμονίζεται με τις αξίες σου. 
(Τις 5 βασικές Αξίες της ζωής σου)

Πρόσεξε τυχόν στόχους που συγκρούονται μεταξύ τους.
Όταν όλοι οι Στόχοι σου είναι συναφής μεταξύ τους,
βρίσκονται στη ίδια κατεύθυνση και ενισχύει ο ένας τον
άλλον.

Κάθε φορά που επιθυμείς να θέσεις έναν στόχο, 
ρώτησε τον εαυτό σου: 



Timely – Σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα: 
Ο στόχος, καλό είναι, να έχει συγκεκριμένη ημερομηνία
επίτευξης. 
Ένας στόχος με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σε βοηθάει
να κινητοποιηθείς και να κυνηγήσεις τον στόχο σου,
δρομολογώντας τα βήματα που θα κάνεις
προκειμένου να τον πετύχεις μέσα στο χρονικό αυτό
πλαίσιο.

Θέτοντας χρονικό πλαίσιο σου δίνεται η δυνατότητα να
"κομματιάσεις" τον στόχο σου σε μικρότερους στόχους και
να εστιάζεις κάθε φορά στον πρώτο μικρό στόχο και μετά
στον επόμενο κοκ.

Βασικό ερώτημα:
- εώς πότε θα έχω καταφέρει να πετύχω τον στόχο μου;



Γράψτε τους Στόχους σας σε χαρτί και διαβάζετέ τους δυνατά κάθε μέρα.
Χρησιμοποιείστε χρόνο Ενεστώτα, σαν να τον έχετε ήδη πετύχει.
Καταγράψτε το βασικό συναίσθημα που θα νιώσετε μόλις πετύχετε τον στόχο σας.
Περιγράψτε τον στόχο σας με, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη ακρίβεια. 
Ποια ημερομηνία θα τον έχετε πετύχει; 

Χρήσιμες πληροφορίες:

1.
2.
3.
4.
5.

  Προσωπικά βάζω ημερομηνίες από γιορτές / γενέθλια δικά μου ή αγαπημένων μου προσώπων. 
  Με αυτόν τον τρόπο, αισθάνομαι την επίτευξη του στόχου ως δώρο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
Επαγγελματικός στόχος: Νιώθω πολύ περήφανος που κατάφερα να ξεκινήσω τη νέα μου on-line
επιχείρηση με βιολογικά προϊόντα με το όνομα ‘’BIO-LOVERS’’ και το κατάφερα έως τις 4/4/2022.
Οικονομικός στόχος: Νιώθω μεγάλη ασφάλεια που κερδίζω πάνω από 3.000 ευρώ τον μήνα από την
ατομική μου επιχείρηση ως προγραμματιστής εφαρμογών ίντερνετ και το κατάφερα έως τις
31/12/2022.
Στόχος Αναψυχής: Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που κατάφερα να ταξιδέψω στην Κούβα και το
κατάφερα έως τις 7/7/2022.



Καταγράψτε έναν στόχο που επιθυμείτε να πετύχετε.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

ΣΤΟΧΟΙ

Οικονομικά
Επαγγελματικά
Συντροφική σχέση
Αναψυχή
Προσωπική Ανάπτυξη
Υγεία - Ευεξία
Οικογένεια - Φίλοι
Προσφορά
Υλικά Αγαθά

Τομείς:



 Σε (Χ) χρόνια/μήνες από τώρα, η πορεία μου προς τον συγκεκριμένο στόχο θα με έχει εξελίξει έτσι ώστε
[περιγραφή του αποτελέσματος της επίτευξης του στόχου ή της εξέλιξης μέσα από την πορεία προς
αυτόν]
Προς αυτή την κατεύθυνση, σήμερα (ημερ/νία) αποφασίζω και δεσμεύομαι να….............................................

Συμπλήρωσε παρακάτω:
• Σε προσωπικό επίπεδο, επιθυμώ να [καταγραφή στόχου]. Είναι σημαντικό να το πετύχω, επειδή 
 [καταγραφή του λόγου για τον οποίο είναι σημαντικό να πετύχεις τον στόχο σου . Έχω ελέγξει ότι
εναρμονίζεται με τις προσωπικές μου αξίες, όπως [πεντάδα Αξιών]. Έχω επίσης ελέγξει ότι ο συγκεκριμένος
στόχος δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με κάποιον άλλο από όσους έχω θέσει. Γνωρίζω ότι μπορεί να
συναντήσω εμπόδια [καταγραφή των πιθανών εμποδίων], τα οποία πιστεύω ότι μπορώ να ξεπεράσω. 
Θα έχω πετύχει τον στόχο μου μέχρι [γράψε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα επιτύχεις τον στόχο σου]. 
Για να τον πετύχω, θα χρειαστεί να [καταγραφή προϋποθέσεων για την επίτευξη του στόχου]. Οι ικανότητες
- δεξιότητες που θα χρειαστώ είναι [καταγραφή των ικανοτήτων - δεξιοτήτων που έχεις ήδη και θα
χρησιμοποιήσεις ή που θα χρειαστεί να αποκτήσεις]. Οι συνήθειες που οφείλω να υιοθετήσω και θα με
οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου μου είναι [καταγραφή των νέων καλών συνηθειών]
 
Η διαδικασία μπορεί να χωριστεί στα εξής βήματα/στάδια: [καταγραφή των βημάτων]. 
Οι τρόποι με τους οποίους θα μπορώ να ελέγχω σε μετρήσιμα μεγέθη την πορεία μου είναι: 





Αρχικό Πλάνο Δράσης

Κατάγραψε όλες τις επιμέρους ενέργειες που
οφείλεις να υλοποιήσεις προκειμένου να πετύχεις
τον στόχο σου. 
(δίχως χρονοδιαγράμματα)

Το μυαλό δυσκολεύεται να καταγράφει και να
ιεραρχεί ταυτόχρονα. 



Χρονοδιαγράμματα

Θέσε χρονοδιαγράμματα σε όλες τις
ενέργειες.
Ιεράρχησέ τες.
Κατάγραψε τις ενέργειες στην ατζέντα σου.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείς μικρότερους
στόχους που οφείλεις να πετύχεις προκειμένου
να επιτευχθεί ο μεγάλος σου στόχος.



Αξιολόγηση & Βελτίωση

Κράτα ότι λειτουργεί.
Άλλαξε / βελτίωσε ότι δεν λειτουργεί.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα 
να αξιολογείς το πλάνο σου.

Παρατήρησε τι λειτουργεί και τι όχι.



VISION BOARD
 
 
 



VISION BOARD:

Αγόρασε έναν πίνακα ανακοινώσεων ή ένα χαρτόνι μεγάλων διαστάσεων και δημιούργησε τον προσωπικό σου πίνακα
ονείρων. Τοποθέτησε στο κέντρο του μία αγαπημένη σου φωτογραφία που χαμογελάς. 
Γύρω από την φωτογραφία τοποθέτησε εικόνες και λέξεις που θα κόψεις από περιοδικά ή θα βρεις στο ίντερνετ, ή θα
τις ζωγραφίσεις, φτιάχνοντας ένα κολάζ με τη ζωή που ονειρεύεσαι. Καλό θα είναι αυτές οι εικόνες να είναι όσο πιο
κοντά γίνεται με την εικόνα που οραματίζεσαι να ζήσεις στην πραγματικότητα.

Γέμισε τον πίνακα με φωτογραφίες που σχετίζονται με οικογένεια, φίλους, επάγγελμα, χρήματα, ταξίδια, προσφορά,
υλικά αγαθά, κοκ. Για παράδειγμα, αν ονειρεύεσαι να γίνεις καταξιωμένος επιχειρηματίας, επίλεξε ένα πολύ ωραίο
γραφείο, εικόνες και λέξεις που σχετίζονται με τον τομέα που δραστηριοποιείσαι ή σκέφτεσαι να δραστηριοποιηθείς.
Αν θέλεις ένα σπίτι στην θάλασσα, επίλεξε μία εικόνα που είναι πολύ κοντά σε αυτό που επιθυμείς να αποκτήσεις. Αν
επιθυμείς μία υπέροχη σχέση, βάλε φωτογραφίες με ερωτευμένα ζευγάρια και λέξεις όπως "έρωτας",
"συντροφικότητα", "αγάπη" κοκ.

Χώρισε τον πίνακα σε τεταρτημόρια, όπου κάθε "γωνιά" του πίνακα να αντιπροσωπεύει και έναν στόχο σου. Πχ.
επάνω δεξιά τα επαγγελματικά/οικονομικά σου, επάνω αριστερά την σχέση σου με τον/την σύντροφο, κάτω δεξιά
ταξίδια, κάτω αριστερά οικογένεια/φίλοι κοκ. Τον πίνακα ονείρων, καλό είναι να ξεκινήσεις να τον δημιουργείς μόλις
καταγράψεις τους Στόχους σου. Τοποθέτησε τον πίνακα σε ένα εμφανές σημείο, ώστε να τον βλέπεις καθημερινά.



VISION BOARD



ΆΣΚΗΣΗ:

Για τουλάχιστον 21 μέρες κάντε την άσκηση
του δημιουργικού Οραματισμού.
Καθήστε αναπαυτικά σε μία χαλαρή στάση,
κλείστε τα μάτια σας και οραματιστείτε ότι
είστε (Χ) χρόνια μετά και ζείτε όλα όσα έχετε
τοποθετήσει στον Πίνακα Ονείρων σας.
Ο οραματισμός διαρκεί 3' - 5'.
Κρατήστε ένα ημερολόγιο με όλα όσα βλέπετε
κατά την διάρκεια του οραματισμού.



Σας ευχαριστώ
για την προσοχή σας!


