
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΧΡΟΝΟΥ 



Η PRESTIGE SEMINARS μέλος της PRESTIGE GROUP υλοποιεί Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 

με τίτλο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ» 

Διάρκεια: 8 ώρες 

Υλοποίηση: Ο τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος γίνεται είτε δια ζώσης είτε με την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση και συγκεκριμένα, με την μεικτή χρήση της σύγχρονης και της 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

Πιστοποιητικό: - 

Βεβαίωση Παρακολούθησης: Ναι 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο, ελεύθερο επαγγελματία, στέλεχος 

επιχείρησης ή απόφοιτο που ετοιμάζεται για την ένταξή του στην αγορά εργασίας και 

χρειάζεται τα κατάλληλα εργαλεία για την καλύτερη διαχείριση του εργασιακού χρόνου. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Tο σεμινάριο αυτό βοηθάει στον εντοπισμό των αιτιών της αναβλητικότητας και της 

αναποφασιστικότητας. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα εντοπίσει την προσωπική «σπάταλη του 

χρόνου» προκειμένου να ενδυναμώσει τη συγκέντρωση και την προσοχή του. Θα μάθει να 

προγραμματίζει το χρόνο του πιο αποτελεσματικά, διακρίνοντας τους σημαντικούς 

στόχους, ώστε να μπορεί να είναι σε ισορροπία και να καταστήσει πιο αποτελεσματική και 

παραγωγική την εργασία του. 

Με  την  ολοκλήρωση  του  σεμιναρίου,  οι  συμμετέχοντες  θα  μπορούν: 

➢ Να ιεραρχούν τα καθημερινά τους καθήκοντα με βάση τι είναι σημαντικό και τι επείγον. 

➢ Να διακρίνουν πρακτικά τη διαφορά της ικανότητας  από  την αποτελεσματικότητα. 

➢ Να  υλοποιούν  στον  προβλεπόμενο  χρόνο  τις  απαιτήσεις  των  προϊσταμένων  τους. 

➢ Να  ικανοποιούν  αποτελεσματικά τις απαιτήσεις των πελατών, των συναδέρφων και 

των προϊσταμένων τους. 

➢ Να αποβάλλουν αρνητικές συνήθειες, που έχουν ως αποτέλεσμα ανεπαρκή 

αποτελέσματα στην  εργασία  τους.   

➢ Να υιοθετήσουν τις κατάλληλες τεχνικές της επιτυχημένης διαχείρισης του χρόνου 

τους. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Στο τέλος του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει σε τεστ αξιολόγησης με τη 

μορφή πολλαπλών απαντήσεων (multiple choice).  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Παρέχεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή ανάλογα με τον τρόπο παρακολούθησης 



ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ 

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

3. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 

3.1. Στοχοθέτηση  

3.2. Αποτελεσματικός έλεγχος των προτεραιοτήτων  

3.3. Προγραμματισμός εκτέλεσης ενεργειών 

4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 

4.1. Έκτακτες απώλειες χρόνου 

4.2. Στρατηγικές μείωσης έκτακτων απωλειών του Χρόνου 

4.3. Παγίδες διαχείρισης χρόνου 

4.4. Στρατηγικές Αντιμετώπισης «Παγίδων» 

4.5. Στρατηγικές Άρνησης 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

6.1. Επίλογος Σεμιναρίου 

6.2. Αξιολόγηση Σεμιναρίου 

6.3. Test αξιολόγησης συμμετεχόντων 


