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ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χρύσα
Πετάλά
 Συνιδρύτρια Youthnest
Project Manager, Visual Facilitator
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150 ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
(25-35 ΧΡΟΝΩΝ)

ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

(ΕΣΕΙΣ 😊  )

ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΕΙ
ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙ
ΝΑ ΜΑΣ ΧΑΛΑΡΩΣΕΙ

5 ΜΗΝΕΣ
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ)





toget skills:
Time management
Τετάρτη 16.03 (18.30-20.00)



Τι θα μάθετε
Πώς να αξιολογείτε τη σημαντικότητα των υποχρεώσεών σας
Πώς να θέτετε προτεραιότητες
Τρόπους διαχείρισης σύνθετων καθημερινών προβλημάτων
Εργαλεία καταγραφής και διαχείρισης του χρόνου σας



Τι δεν θα μάθετε

Πώς θα είστε ο γκουρού της διαχείρισης χρόνου
Πώς να ξυπνάτε με όρεξη
Μαγικά κόλπα



ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΣΧΕΣΗ ΣΟΥ

ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ;



Έχεις 86.400 ευρώ! 
Πώς θα τα ξόδευες



Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο
2 τύποι ανθρώπων:

Α
Συνήθως ακριβείς

 «Eγκεφαλικό – ενσωματωμένο»
ρολόι Ένα λεπτό=58 δευτερόλεπτα 

Β
Αργούν στα ραντεβού τους

Λιγότερο αγχωμένοι
Xαλαροί και ατέρμονα αισιόδοξοι

Ένα λεπτό=77 δευτερόλεπτα!



ΠΟΥ ΠΑΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΟΥ;

ΑΣΚΗΣΗ! (κάνε κλικ εδώ)

https://docs.google.com/document/d/1K6zgJVjNrpRqzM-D6OsmIxtLEPoEEiw3/edit?usp=sharing&ouid=118272402607626104170&rtpof=true&sd=true


EISENHOWER MATRIX

ΑΣΚΗΣΗ!





TIME MANAGEMENT EFFECTIVENESS PROFILE

ΑΣΚΗΣΗ! (κάνε κλικ εδώ)

WARNER, J. (2002)
HRD PRESS: MASSACHUSETTS

http://www3.hrdpress.com/files/product_pdfs/Competency_Profiles/TMEP.pdf




Σπρώχνω τον εαυτό μου στα όρια όταν νιώθω φορτωμένος/η; 

 Εκνευρίζομαι εύκολα όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα ανέμενα;

Ταμπεραμέντο
Προδιάθεση



Οργανώνω (νοητικά ή γραπτώς) μια λίστα με τις υποχρεώσεις της ημέρας; 

Απομονώνομαι για την ώρα που θέλω να σκεφτώ, να διαβάσω κ.λπ.;

Προετοιμασία



Προσπαθώ να τηρώ "ευλαβικά" τα χρονοδιαγράμματα που θέτω; 

Αναπρογραμματίζω τον χρόνο μου εντός της ημέρας (εκ νέου
προτεραιότητες);

Οργανωτικές
δεξιότητες



Μπορώ να διαχειριστώ μια κρίση χωρίς να επεμβαίνει στον προσωπικό μου
χρόνο; 

 Εργάζομαι καλύτερα και πιο παραγωγικά όταν βρίσκομαι υπό πίεση;

Διαχείριση
άγχους



 Είμαι συγκεντρωτικός/ή αναθέτω εργασίες και σε άλλους;

 Κάποιοι άνθρωποι έχουν περισσότερες δεξιότητες από εμένα σε
συγκεκριμένους τομείς;

Ανάθεση 
αντιπροσώπευσης



Αποσυντονίζομαι εύκολα από τον θόρυβο ή από δραστηριότητες γύρω μου; 

 Οι άνθρωποι που με γνωρίζουν με χαρακτηρίζουν ως ευέλικτο/η;

Διαχείριση 
αποσπάσεων



Μπορώ να έχω αποτελέσματα εντός της ημέρας σε διάφορα έργα;

Επικεντρώνομαι περισσότερο στο αποτέλεσμα παρά στην προσπάθεια;

Αποτελέσματα /
Προσανατολισμός



Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΧΡΟΝΟΥ ΩΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ



ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ;

αναλάβετε και διεκπεραιώσετε πολλαπλές ευθύνες 
αποδώσετε αποτελεσματικά σε συνθήκες πίεσης
είστε σε θέση να προγραμματίσετε σωστά
θέσετε στόχους και πλάνο επίτευξης αυτών

Μπορείτε να....



ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΩ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΟΥ;

1.Αποτελεσματικός σχεδιασμός / πλήρης ανάλυση υποδραστηριοτήτων
2.Καθορισμός στόχων και δράσεων
3.Ορισμός προθεσμιών
4.Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
5.Προτεραιότητα στις δραστηριότητες ανάλογα με τη ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ
τους 
6.Δέσμευση της σωστής ώρας/διάρκειας, στη σωστή δραστηριότητα



toget inspiration:
Νέες, επιτυχημένες,
επαγγελματίες: Ζουν
ανάμεσά μας
Πέμπτη 23.03 (18.30-20.00)



toget network:
Συνάντηση με Community
Partners @ ΤΙΤΑΝ
Πέμπτη 31.03 (18.30-21.00)



# Το feedback σας 
είναι πολύ σημαντικό!


