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Η  έννοια του στόχου και η σηµαντικότητά του για την 
ε�ιτυχή διαχείριση του χρόνου 

 
 Κατά την �ροετοιµασία ενός σχεδίου δράσης αναφέρονται οι στόχοι 
του έργου. Ο στόχος είναι εύκολο να ορισθεί ως η λύση στο �ρόβληµα �ου 
έχει εντο�ιστεί. Κατά την �ροετοιµασία των σχεδίων δράσης γίνεται διάκριση 
µεταξύ στόχου και σκο�ού. Ένας στόχος �ροέρχεται α�ό έναν σκο�ό, έχει 
την ίδια �ρόθεση, ό�ως και ο στόχος, αλλά είναι �ιο συγκεκριµένος, 
µετρήσιµος και ε�αληθεύσιµος α�ό το σκο�ό. 
Σε �ολλές �ερι�τώσεις χρησιµο�οιούµε τις λέξεις στόχος και σκο�ός 
αδιάκριτα. Υ�άρχει όµως µια σηµαντική διαφορά:  

• Ο σκο�ός είναι  ευρύτερη έννοια. Θέτουµε τους στόχους µας  για να 
εξυ�ηρετήσουµε τους σκο�ούς µας.  

 Κάθε στόχος �ρέ�ει να ξεκινάει µε τη λέξη "Να". Τα χαρακτηριστικά 
ενός καλού στόχου είναι το ακρωνύµιο "SMART". Προέρχεται α�ό τα αρχικά 
των αγγλικών λέξεων �ου σηµαίνουν "ειδικοί, µετρήσιµοι, εφικτοί, 
ρεαλιστικοί και χρονικά δεσµευτικοί." 
Specific (= Συγκεκριµένος) 
Measurable (= Μετρήσιµος) 
Achievable (= Εφικτός) 
Realistic (= Ρεαλιστικός) 
 Τime-Bound (= Χρονικά ∆εσµευτικός) 
 Οι στόχοι �ρέ�ει να είναι όσο το δυνατόν �ιο συγκεκριµένοι και 
χρονικά �ροσδιορισµένοι. Παραδείγµατος χάριν, ο στόχος «να τελειώσω µε 
όλο τον όγκο δουλειάς αυτή την εβδοµάδα» είναι ασαφής και ως εκ τούτου µη 
λειτουργικός. ∆εν καθορίζει µε ακρίβεια τι χρειάζεται να γίνει και �ως. Είναι 
�ιθανόν ένας τέτοιος στόχος να µε οδηγήσει να ασχοληθώ µε �ολλές εργασίες 
ταυτοχρόνως και χωρίς �ρόγραµµα, µε α�οτέλεσµα να α�ογοητευτώ σύντοµα 
α�ό την ανα�οτελεσµατικότητα της �ροσ�άθειάς µου και α�ό τον 
υ�ολει�όµενο όγκο δουλειάς. Ε�ίσης, λόγω του ότι ο στόχος δεν 
συγκεκριµενο�οιεί ένα α�οτέλεσµα, δηλαδή δε διευκρινίζεται �οιες εργασίες 
�ρέ�ει να διεκ�εραιωθούν, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζω αν θα έχω 
τελειώσει µε τις σχετικές εργασίες στο τέλος της εβδοµάδας, λαµβανοµένου 
υ�όψη ότι και άλλες εργασίες θα �αρεµβάλλονται και θα �ροστίθενται 
συνέχεια.  
  Θα ήταν λοι�όν �ροτιµότερο να �ω µε σαφήνεια και ακρίβεια  : 
«�ρέ�ει να τελειώσω µε τη διόρθωση των διαγωνισµάτων µέχρι το τέλος της 
εβδοµάδας, να καταχωρίσω τη βαθµολογία µου και να ελέγξω τις α�ουσίες 
του τµήµατος  για το ο�οίο είµαι  υ�εύθυνη ειδο�οιώντας τους κηδεµόνες, 
εάν χρειαστεί».  Οι συγκεκριµένοι στόχοι είναι µετρήσιµοι, διότι στο τέλος της 
εβδοµάδας είναι δυνατόν να εξεταστεί αν ολοκληρώθηκαν όλα αυτά. 
Ε�οµένως, οι στόχοι �ου θέτει το άτοµο �ρέ�ει:  
i. να είναι συγκεκριµένοι,  
ii. να είναι σύντοµοι και σαφείς, και  
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iii. να είναι �ραγµατο�οιήσιµοι.  
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ στοχοθεσίας �ου αφορά εκ�αιδευτικό: 
 
Specific = Συγκεκριµένος 

• Συγκεκριµένο: «Να µελετήσω 20 διηγήµατα του Πα�αδιαµάντη το 
Σαββατοκύριακο, για να αναθέσω µια εργασία οµαδική σχετικά µε τη 
χηρεία στο µάθηµα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου». 

• Ασαφές: «να µελετήσω Πα�αδιαµάντη αυτήν την εβδοµάδα» 
(ελλοχεύει ο κίνδυνος της αναβλητικότητας). 

 
Measurable - Μετρήσιµος 

• Μετρήσιµο: «Να  ετοιµάσω 4 ασκήσεις �ου αφορούν το 
κατηγορούµενο και τα είδη του».  

• Μη µετρήσιµο: «Να ετοιµάσω ασκήσεις στα Αρχαία Ελληνικά». 
 

Achievable = Εφικτός 
 Εφικτός: «να βάλω 2 ολιγόλε�τα test τον µήνα στο µάθηµα της ιστορίας». 
Μη εφικτός: «να βάζω κάθε µέρα ολιγόλε�το test σε όσα µαθήµατα διδάσκω». 
 
Realistic = Ρεαλιστικός 

• Μη ρεαλιστικό: «Όλα τα  �αιδιά της κατεύθυνσης να γράψουν στις 
τελικές εξετάσεις �άνω α�ό 17». 

• Ρεαλιστικό: όλα τα �αιδιά στο τέλος της διδακτικής χρονιάς να έχουν 
βελτιωθεί σε κά�οια «σηµεία» (τα ο�οία καθορίζονται συγκεκριµένα). 

 
Τime-Bound = Χρονικά ∆εσµευτικός 
Προγραµµατισµός διδασκαλίας  (ύλης και δραστηριοτήτων) 
 
  Α�ό τα �αρα�άνω �ροκύ�τει ότι ο σαφώς, χρονικά �ροσδιορισµένος, 
εφικτός, ρεαλιστικός και µετρήσιµος  στόχος συντελεί  

• στην ορθή εκτίµηση του χρόνου �ου α�αιτείται για την ε�ίτευξη του 
στόχου,  

• βοηθά στον καθορισµό �ροτεραιοτήτων, οικονοµίας δυνάµεων  και 
χρόνου, 

•  ενισχύει την αυτο�ε�οίθηση και αυτοεκτίµηση λειτουργώντας 
ανατροφοδοτικά, εφόσον η ε�ίτευξη των στόχων µου βρίσκεται υ�ό 
συνεχή έλεγχο. 

                  
 
                                                                                            Ελένη Λ. Κολλυρο�ούλου 
                                                                                                              20-09-2014 


