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Εικόνα 1: Θέματα Ενότητας ‘Επιχειρηματικές Δεξιότητες’  
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ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 
 

 

 

Σύμβολα Επεξήγηση 

 Ορισμοί 

 

 

Σημειώσεις  

 
Σχέδια μαθημάτων/Φυλλάδια  
Π.χ. Θέμα 1 – Άσκηση 1  

 
Σύνδεση με ‘Επιχειρηματικές Ικανότητες’   
Π.χ..Επικοινωνιακές Δεξιότητες, Δεξιότητες 
Παρουσίασης κλπ.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 

 

Αυτή η ενότητα θα βοηθήσει στην βασική κατανόηση των πρώτων βημάτων για την 

σύσταση και το άνοιγμα μιας επιχείρησης. Θα ορίσει και θα εξηγήσει μερικές 

έννοιες της επιχειρηματικότητας, όπως η ανεύρεση μιας επιχειρηματικής ιδέας, η 

εύρεση και αξιοποίηση ευκαιριών, η απόκτηση και η αξιοποίηση πόρων. Θα 

βοηθήσει επίσης να καταλάβουμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που είναι 

σημαντικά για έναν σωστό και επιτυχημένο επιχειρηματία. 

Σε αυτό το έγγραφο θα βρείτε τα ακόλουθα θέματα: 

1. Εντοπισμός ευκαιριών και οράματος 

2. Δημιουργικότητα 

3. Αυτογνωσία και αυτοπραγμάτωση 

4. Κίνητρο και επιμονή  

5. Ανάληψη πρωτοβουλιών, σχεδιασμός και διαχείριση  

6. Μαθαίνοντας από την εμπειρία και την συνεργασία  
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ΘΕΜΑ 1 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΟΣ 
 

 

 

Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να δώσει τα εφόδια, ώστε να μπορεί 

κανείς να αναγνωρίσει και να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες, να προσδιορίσει τις 

ανάγκες του και τις προκλήσεις και να δικτυωθεί περαιτέρω. 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεση με ‘Επιχειρηματικές Ικανότητες’   

- Δημιουργική σκέψη: είναι η ικανότητα του να σκέφτεται κανείς με καινούριο τρόπο  

- Επίλυση προβλημάτων: σας βοηθούν να εντοπίσετε την πηγή του προβλήματος και να 

βρείτε μια αποτελεσματική λύση.   
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1.1. Ορισμός  
 

Ορισμός: 

 

Το να γνωρίζει κανείς πως να εντοπίζει επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό των 

μεγάλων επιχειρηματιών, οι οποίοι παρατηρούν όλες τις καταστάσεις γύρω τους, ψάχνουν συνεχώς ή 

σκέφτονται ιδέες για ό, τι μπορεί να αποτελέσει νέα ευκαιρία, όπως ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία στην 

αγορά, που ικανοποιεί με έξυπνο τρόπο τις ανάγκες των πελατών τους.   

Είναι γνωστό ότι κάθε μέρα η αγορά προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για επενδύσεις, οι οποίες 

αποβαίνουν κερδοφόρες για όσους τολμούν να προχωρήσουν περισσότερο και να πάρουν ρίσκα. 

Ωστόσο, το να γνωρίζεις πώς να αναγνωρίσεις αυτές τις ευκαιρίες είναι κάτι που αποκτάται με συνεχή 

εξάσκηση. Δεν είναι όλοι οι επιχειρηματίες πρόθυμοι και προετοιμασμένοι για αυτό. 
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1.2.  Εντοπίζοντας επιχειρηματικές ευκαιρίες 
 

 

Πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα αποβούν κερδοφόρες 

για εσάς και την εταιρεία σας; Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μερικές από τις πιο σημαντικές συμβουλές 

σχετικά με τον εντοπισμό ευκαιριών. 

1) Προσδιορίστε το προφίλ σας: 

Μια πολύτιμη συμβουλή για να προσδιορίσετε το προφίλ της επιχείρησής σας ή το είδος στο οποίο 

πρέπει να δραστηριοποιηθείτε είναι να φτιάξετε δύο λίστες. Η πρώτη λίστα να περιέχει τα πράγματα 

που σας αρέσει να κάνετε. Αυτή η λίστα μπορεί να περιέχει απλά πράγματα, όπως την ανάγνωση ενός 

βιβλίου ή πιο περίπλοκα πράγματα, όπως το άλμα με αλεξίπτωτο. 

Η δεύτερη λίστα να αφορά τα μαθήματα που σας αρέσουν και τις γνώσεις σας, τις οποίες θα θέλατε να 

ενισχύσετε πλήρως και να συνεχίσετε να μαθαίνετε. Αφού δημιουργήσετε αυτές τις δύο λίστες, 

προσπαθήστε να βρείτε επιχειρηματικές ιδέες που έχουν σχέση με αυτά που έχετε καταχωρίσει, 

ενώνοντας δηλαδή τις ευκαιρίες αυτές με την προσωπική σας ικανοποίηση. 

2) Αξιολογήστε τις τάσεις της αγοράς: 

Μείνετε συντονισμένοι με τις ειδήσεις και τις τάσεις της αγοράς, είτε πρόσφατες (δηλαδή του 

συμβαίνουν τώρα), είτε μακροπρόθεσμες (δηλαδή αυτές που θα ισχύουν για πολλά χρόνια). 

Αναζητήστε τρόπους για νέες επενδύσεις, ποια τμήματα της αγοράς είναι πιο κερδοφόρα και τι μπορείτε 

να επενδύσετε. 

3) Σκεφτείτε μια καλή ιδέα: 

Σίγουρα σκεφτήκατε "Πώς και δεν το είχα σκεφτεί προηγουμένως;" όταν οραματιζόσασταν υπέροχες 

ιδέες που μετατράπηκαν σε προϊόντα ή υπηρεσίες και κατέληξαν να είναι επιτυχημένες στην αγορά. Σε 

γενικές γραμμές, οι απλές ιδέες, είναι αρκετά καινοτόμες. Εξ ου και η σημασία του να γράφουμε τις ιδέες 

μας σε ένα χαρτί και να τις μετατρέπουμε σε πραγματικές επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

Το Facebook είναι ένα παράδειγμα του πώς μια μεγάλη ιδέα μπορεί να δημιουργήσει άλλες επιχειρήσεις: 

δημιουργήθηκε σε μια αίθουσα πανεπιστημίου, το κοινωνικό δίκτυο έχει γίνει πια ένας από τους 

κορυφαίους ιστότοπους του κόσμου, όπου οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν και μοιράζονται περιεχόμενο, 

προσφέροντας εκατομμύρια στον ιδρυτή του Mark Zuckerberg. 

4) Προσδιορίστε σε ποιους πελάτες απευθύνεστε: 

Αυτή είναι μια πολύ σημαντική συμβουλή για όσους θέλουν να εντοπίσουν ευκαιρίες ή θέλουν να 

επενδύσουν σε μια νέα επιχείρηση. Προσδιορίστε σε ποιο κοινό θέλετε να απευθυνθείτε, τις ανάγκες, 

τις επιθυμίες και τις προσδοκίες τους, τι πρέπει να περιμένουν από το προϊόν ή την υπηρεσία στην οποία 

σκοπεύετε να επενδύσετε. 
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Αναλύστε εάν αυτό που πραγματικά θέλετε να εισαγάγετε στην αγορά μπορεί να κάνει την διαφορά που 

θα δώσει αξία στη ζωή του κοινού σας, καθώς και να ικανοποιήσει τις πιο μεγάλες ανάγκες του. 

5) Τι προβλήματα μπορείτε να επιλύσετε; 

Είναι σημαντικό να αναλύσετε την αγορά και, όπως προαναφέρθηκε, τις ανάγκες, τις επιθυμίες, καθώς 

και τα προβλήματα, είτε μικρά είτε πολύπλοκα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην 

καθημερινή τους ζωή, για να δείτε πώς μπορείτε να βρείτε μια λύση. 

Πάντα να αναρωτιέστε: ποια είναι τα προβλήματα, αυτά χωρίς λύσεις, ή με λύσεις, που μπορούν να 

βελτιωθούν, που μπορείτε να λύσετε η εταιρεία σας και εσείς; Από αυτήν την ανάλυση, μπορούν να 

προκύψουν νέες ιδέες, οι οποίες αν πετύχουν, έχουν μεγάλες πιθανότητες να μετατραπούν σε 

επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

6) Κάθε ευκαιρία θέλει τον χρόνο της: 

Ένα άλλο σημείο που είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε είναι ότι κάθε ευκαιρία θέλει τον χρόνο της. 

Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το πόσο πολύ ένα προϊόν ή μια υπηρεσία κυκλοφορεί στην αγορά 

και ανταποκρίνεται στις άμεσες ανάγκες των πελατών τώρα, μπορεί σε έξι μήνες ή ένα χρόνο να μην τις 

εξυπηρετούν πλέον. 

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να έχετε αυτό υπόψην σας, έτσι ώστε εσείς και η εταιρεία σας να 

αναζητάτε συνεχώς τρόπους για να αναβαθμίζετε τα προιόντα σας, για να παραμένετε ενεργοί στην 

αγορά. 

7) Να παρατηρείτε συνεχώς 

Μια επιχειρηματική ευκαιρία μπορεί να προκύψει από απρόσμενες  καταστάσεις. Γι’ αυτό, είναι 

σημαντικό να είστε πάντα προσεκτικοί σε ό, τι συμβαίνει γύρω  από εσάς και την εταιρεία σας, δηλαδή, 

συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις, διαβάζοντας, αποκτώντας νέες γνώσεις μέσω μαθημάτων, αναλύοντας 

και συζητώντας με τους ανταγωνιστές σας, με πελάτες, εργαζόμενους και προμηθευτές 

παρακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς, καθώς και την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση 

της χώρας, μεταξύ πολλών άλλων πτυχών, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στο να δημιουργήσετε μια 

νέα επιχείρηση, η οποία να αποβεί εξαιρετικά κερδοφόρα. 

8) Τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώνεστε συνεχώς;  

Μια άλλη ερώτηση που πρέπει να κάνετε συνεχώς στον εαυτό σας είναι το τι μπορείτε να κάνετε για να 

συνεχίσει η εταιρεία σας  να βελτιώνεται. 

Επομένως, θα πρέπει να σκεφτείτε τι θα κάνετε με τους υπαλλήλους σας, αφού αυτοί είναι οι άμεσα 

εμπλεκόμενοι με την επιχείρηση σας και σίγουρα θα έχουν αρκετές ιδέες, οι οποίες μπορούν να 

μετατραπούν σε άριστες επιχειρηματικές ευκαιρίες.  

Υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες που πιστεύουν ότι οι ιδέες τους μετατρέπονται σε πραγματικά 

εξαιρετικές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Είναι σημαντικό όμως να καταλάβουμε ότι υπάρχει μεγάλη 

διαφορά μεταξύ μιας απλής ιδέας και μιας ιδέας που μπορεί να μετατραπεί σε επιχειρηματική ευκαιρία.  
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Ωστόσο, μια ιδέα από μόνη της δεν είναι πάντα αρκετή για να στηρίξει μια επιχείρηση και να φέρει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, πολλοί επιχειρηματίες δεν το βλέπουν έτσι, και όταν έχουν 

μια καλή ιδέα, τους γίνεται εμμονή και δεν σταματούν μέχρι να την ζωντανέψουν.   

Κατά την διαδικασία αυτή, που τους τυφλώνει μερικές φορές από το πάθος τους να πετύχουν, μπορεί 

να συμβεί και κάτι επικίνδυνο. Δηλαδή, να μην υπάρξει επιχειρηματική ευκαιρία επειδή δεν έχουν 

προβεί σε λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης. 

Επομένως, είναι απαραίτητο να μην εμπλέκονται συναισθήματα, αλλά να υπάρχει κριτική αξιολόγηση, 

κι ανάλυση κυρίως του αν η ιδέα μπορεί να ικανοποιήσει μία ανάγκη του καταναλωτή, ή αν απλώς θα 

είναι χάσιμο ενέργειας σε κάτι άσκοπο, που μπορεί με την σειρά του να κάνει ζημιά στην θέση της 

επιχείρησης στην αγορά.   

 

9) Εταιρική Καθοδήγηση για τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών  

Η Εταιρική Καθοδήγηση, η οποία είναι ένα πρόγραμμα επιχειρηματικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, 

δηλαδή η εκπαίδευση που πραγματοποιείται εντός του ίδιου του οργανισμού με ειδικό τρόπο (ανάλογα 

με το τι χρειάζεται η εταιρεία και την παρούσα κατάσταση της), προετοιμάζει για τον εντοπισμό 

επιχειρηματικών ευκαιριών στην αγορά που θα φέρει κέρδη. 

Μέσω τεχνικών και εργαλείων που έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικά, όχι μόνο οι επιχειρηματίες, 

αλλά κι όλοι οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο σύνολο της εταιρείας, καθίστανται πλήρως ικανοί να έχουν 

ιδέες και να αναλύσουν την δυνατότητα της καθεμιάς από αυτές, δηλαδή αν είναι πραγματικές 

επιχειρηματικές ευκαιρίες για να τις μετατρέψουν σε πραγματικότητα για να φέρουν εξαιρετικά 

αποτελέσματα για όλους. 
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1.3.  Η σημασία του καθορισμού στόχων   
 

Εδώ ταιριάζει το απόφθεγμα του ειδικού στο θέμα, φιλάνθρωπου και συγγραφέα Tony Robbins, “Ο 

καθορισμός στόχων είναι το πρώτο βήμα στη μετατροπή του αόρατου σε ορατό.” 

 

6 λόγοι που ο καθορισμός στόχων είναι σημαντικός 

1) Οι στόχοι σε βοηθούν να εστιάσεις 

Χωρίς στόχο, οι προσπάθειές σας δεν έχουν νόημα και συχνά προκαλούν σύγχυση. Για παράδειγμα, ένας 

στόχος παίρνει την μορφή ενός κολιβρίου, το οποίο είναι απρόβλεπτο και ακανόνιστο και το 

επικεντρώνεται σαν ένα γεράκι που ψάχνει για το θήραμά του. Σας επιτρέπει να μηδενίζετε τις 

καθημερινές σας εργασίες με ακρίβεια όπως αυτή του λέιζερ, χωρίς να σπαταλάτε ενέργεια και να μένετε 

αδρανείς. 

2) Οι στόχοι καθιστούν την επιτυχία μετρήσιμη 

Το να παρακολουθείτε την πρόοδό σας προς την επίτευξη ενός στόχου είναι εφικτό μόνο εάν πρώτα 

ορίσετε έναν. 

Το να μπορείτε να μετρήσετε την πρόοδο σας θα σας ανταμείψει  και θα σας βοηθήσει να παραμείνετε 

προσηλωμένοι, να κρατήσετε ψηλά το κεφάλι σας και να αυξήσετε την ενέργειά σας. Θα σας αποτρέψει 

επίσης από το να απογοητευτείτε.   

Μερικές φορές, όταν εργάζεστε σκληρά για την επιτυχία, είναι εύκολο να αποθαρρυνθείτε, επειδή δεν 

αισθάνεστε ακόμη ότι "φτάσατε" στο σημείο που θέλετε. 
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Ωστόσο, όταν μετράτε την πρόοδο ενώ εργάζεστε προς έναν συγκεκριμένο στόχο, θα μπορείτε να δείτε 

ότι παρόλο που ίσως να μην είστε εκεί που θα θέλετε, έχετε ήδη κάνει κινήσεις προς τη σωστή 

κατεύθυνση και είστε πολύ καλύτεροι από όταν ξεκινήσατε . 

3) Οι στόχοι διατηρούν τα κίνητρα σας ζωντανά  

Είναι εύκολο να αναβάλλετε τη δουλειά σας μέχρι αύριο όταν δεν υπάρχει στόχος. Για παράδειγμα, ας 

εξετάσουμε τη ζωή των αθλητών. Αν πρέπει να είναι σε φόρμα για ένα NFL combine, τότε να είστε 

σίγουροι ότι θα ασκούνται κάθε μέρα, είτε αισθάνονται καλά είτε όχι, είτε είναι πονεμένοι είτε όχι, είτε 

είναι κουρασμένοι είτε όχι, είτε θέλουν ή όχι, επειδή έχουν έναν στόχο. Έχουν προορισμό. Η επιθυμία 

τους να επιτύχουν το στόχο τους, τους κρατά ζωντανούς μέσα στο γυμναστήριο, ακόμη κι όταν 

σκέφτονται να τα παρατήσουν.   

Με τον ίδιο τρόπο, το να έχετε ένα στόχο θα σας κρατήσει σε εγρήγορση!   

4) Σας βοηθούν να νικήσετε την αναβλητικότητα  

Η αναβλητικότητα είναι κάτι που όλοι παλεύουμε κατά καιρούς, ακόμη κι εγώ. Ωστόσο, όταν ορίζετε 

στόχους στη ζωή σας, δηλαδή συγκεκριμένους στόχους για αυτό που θέλετε να επιτύχετε, αυτό σας 

βοηθά να καταλάβετε ότι η αναβλητικότητα είναι επικίνδυνη. Είναι σπατάλη χρόνου. Είναι άλλη μια μέρα 

που δεν κινείστε πιο κοντά προς αυτόν τον στόχο. 

Αναλογιστείτε αυτό το απόσπασμα από τον Πάμπλο Πικάσο την επόμενη φορά που θα σκεφτείτε να 

αναβάλετε το επόμενο βήμα προς τον στόχο σας και επαναπροσδιορίστε την στάση σας: «Να αναβάλλεις 

για αύριο μόνο αυτό που είσαι διατεθειμένος να αφήσεις μισοτελειωμένο αν τυχόν πεθάνεις».  

5) Πετυχαίνεις πολλά περισσότερα 

Όταν ορίζετε έναν στόχο και τον επιτυγχάνετε, σας δίνει τη γεύση του «θέλω κι άλλο». Θα θελήσετε να 

το δοκιμάσετε ξανά. Τι σημαίνει αυτό; Σπρώχνετε τον εαυτό σας στο επόμενο σκαλοπάτι της σκάλας, 

προκαλείτε τον εαυτό σας να ξεπεράσετε ακόμη ένα όριο, να πετύχετε ακόμη περισσότερα.  

6) Οι στόχοι σας βοηθούν να αντιληφθείτε τι πραγματικά θέλετε στην ζωή σας  

Ο καθορισμός στόχων σας αναγκάζει να αναλογιστείτε αυτό που πραγματικά θέλετε από τη ζωή σας. 

Ποιο είναι το επίπεδο επιτυχίας που θέλετε να φτάσετε; Ποιο είναι το εισόδημα που θέλετε να έχετε; 

Πώς μοιάζει μια εύκολη ζωή σε σας; Ποιο είναι το σπίτι των ονείρων σας; Τι χρειάζεστε για να πετύχετε 

τα όνειρά σας; 
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Μόλις ορίσετε τον μεγάλο σας στόχο, τότε σπάζετε τις επιθυμίες σας σε μικρότερους εφικτούς, 

μετρήσιμους στόχους. Αυτοί οι στόχοι σας κρατούν σε εγρήγορση, βοηθώντας σας να αποφύγετε την 

αναβλητικότητα και να εστιάζετε στην επίτευξη των ονείρων σας. Είναι, επομένως, η πράξη του 

καθορισμού, της επίτευξης και της υπέρβασης των στόχων σας που κάνουν τη ζωή σας όσο το δυνατόν 

καλύτερη.  
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1.4.  Η σημασία του να οραματιζόμαστε το μέλλον 
 

Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι εταιρείες πρέπει να έχουν πιο πολλή στρατηγική και να είναι πιο 

αποτελεσματικές στην πρόβλεψη σημαντικών αλλαγών στην αγορά. 

Το να οραματίζονται το μέλλον είναι ένας τρόπος για να γίνει αυτό. 

Για μερικούς ωστόσο το να φαντάζονται το μέλλον ακούγεται θεωρητικό παρά πρακτικό, ειδικά στον 

επιχειρηματικό τομέα.  Ένα σχέδιο δράσης που βασίζεται σε όραμα ακούγεται ακόμη πιο τρομακτικό. 

Ωστόσο, με μερικές σχετικά εύκολες τεχνικές, μπορείτε γρήγορα να μετατρέψετε τη θεωρία σε ορθή 

επιχειρηματική πράξη και να βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία σας δεν θα παραβλέψει σημαντικούς 

παράγοντες. 

1) Σκεφτείτε πολλές επιλογές 

Αρχικά είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τον ρόλο του φουτουριστή. Δεν είναι, όπως πολλοί πιστεύουν, 

να προβλέπει το μέλλον. Αντ 'αυτού, ο ρόλος  του είναι να ενθαρρύνει μια συζήτηση για το πως λογικά 

και πιθανώς θα μοιάζουν τα «μέλλοντα». Η σωστή λέξη είναι ‘μελλοντα’, σε πληθυντικό. Είναι πιο 

αποτελεσματικό να μην σκεφτόμαστε το σύμπαν, ούτε ένα πιθανό μέλλον, αλλά με όπως μπορεί κανείς 

να ονομάσει τα «πολλαπλά σύμπαντα». Ήδη έχουν πλημμυρίσει το μυαλό σας οι δυνατότητες. 

Το να είσαι φουτουριστής δεν σημαίνει επίσης ότι υπάρχει μαγεία. Σκεφτείτε το μέλλον σας με την 

φαντασία σας που διαμορφώνεται από δεδομένα και επιστήμες. Με αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε 

να αρχίσετε να αναζητάτε αυτό που οι φουτουριστές περιγράφουν ως «αδύναμα σήματα». Σκεφτείτε τα 

ως δείκτες αλλαγής.  Όταν φανταζόμαστε ότι ένα αδύναμο σήμα γίνεται κανονικό, αρχίζουμε να 

ζωγραφίζουμε στο μυαλό μας έναν καμβά απεικονίζοντας πιθανά μελλοντικά αποτελέσματα. 

2) Κρατάτε αποστάσεις 

Για να προετοιμαστείτε να γίνεται φουτουριστές, διαχωρίστε το σήμερα από το μέλλον. Στην γνωσιακή 

επιστήμη αυτό αναφέρεται ως ψυχολογική απόσταση. Μελέτες έχουν δείξει ότι η ψυχολογική 

απόσταση, ειδικά η χρονική απόσταση, μας βοηθά να σκεφτόμαστε αφηρημένες έννοιες και με πιο 

δημιουργικό τρόπο. 

Για παράδειγμα, σε μία μελέτη ζητήθηκε από δύο ομάδες να κατηγοριοποιήσουν και να ομαδοποιήσουν 

μια λίστα αντικειμένων που ίσως χρειαστούν για κάμπινγκ. Η μια ομάδα ανέλαβε να το κάνει αυτό για 

ταξίδι στο εγγύς μέλλον (όπως το επόμενο Σαββατοκύριακο) και η άλλη στο μακρινό μέλλον (ένα χρόνο 

από τώρα). Η ομάδα για το εγγύς μέλλον δημιούργησε πολλές περισσότερες κατηγορίες από τη λίστα 

από ό, τι η ομάδα για το μακρινό μέλλον. Αυτό συμβαίνει επειδή η ομάδα για το "εγγύς μέλλον" 

σκέφτεται την εκδρομή και τα αντικείμενα που θα χρειαστεί πιο συνειδητοποιημένα. Με άλλα λόγια, 

επικεντρώθηκαν περισσότερο στο τι χρησιμεύουν τα αντικείμενα. Η ομάδα για το "μακρινό μέλλον" 

δημιούργησε περισσότερες αφηρημένες κατηγορίες. Επικεντρώθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος σε αυτό 

που κρύβεται πίσω από τα αντικείμενα.  
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Αυτή η διαδικασία λειτουργεί όπως οι φυσικές αποστάσεις. Γι’ αυτό και ορισμένα καλλιτεχνικά έργα 

μπορούν να εκτιμηθούν μόνο από συγκεκριμένη απόσταση. Πολλοί αστροναύτες που επέστρεψαν από 

το διάστημα περιέγραψαν την απερίγραπτη εμπειρία του να βλέπουν τη Γη από ψηλά.  Αυτό είναι το 

«φαινόμενο της επισκόπησης» που είναι ένα νέο επίπεδο σεβασμού προς τη γη, τη ζωή και το χώρο λόγω 

της μεγάλης απόστασης. Η μεγάλη απόσταση πραγματικά μας βοηθά να βλέπουμε τα πράγματα 

διαφορετικά. 

Στη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού σας, αντί να υπολογίζετε μερικούς μήνες ή ακόμα και μερικά 

χρόνια, προσπαθήστε να φανταστείτε τουλάχιστον τα επόμενα 10 έως 20 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι εάν 

κοιτάζετε μόνο μερικά χρόνια μακριά, σκέφτεστε πιο πρακτικά επί του παρόντος, σφού η επιχείρηση σας 

έχει ήδη προγραμματίσει και σχεδιάσει τον προϋπολογισμό της για τα επόμενα χρόνια. 

Γι 'αυτό προσπαθήστε να κρατήσετε αρκετή απόσταση μεταξύ του σήμερα και του μέλλοντος. Αυτό θα 

σας επιτρέψει να δείτε τη συνολική εικόνα και όταν βλέπετε μια συνολική εικόνα μπορείτε να κάνετε 

καλύτερες απορίες στον εαυτό σας. Επίσης, όσο πιο μακρινά σκέφτεστε, τόσο πιο δημιουργικοί γίνεστε. 

Με τη χρήση της χρονικής απόστασης, έχετε προετοιμάσει το μυαλό σας για να σκεφτεί πιο αφηρημένα 

και δημιουργικά. 

3) Φτιάξτε το μέλλον σας σε εικόνες 

Δεν αρκεί απλώς να φανταστούμε το μέλλον. Το μέλλον πρέπει να περιλαμβάνει άτομα με 

συναισθηματικές ιστορίες. Αυτό είναι που δίνει νόημα στον κόσμο. Υπάρχουν πολλά επίπεδα 

λεπτομέρειας που μπορεί να σκεφτείτε. Συνιστώ τουλάχιστον τα ακόλουθα τρία: 

3.1. Εικόνα του κόσμου 

Κάπως έτσι εξηγούμε πώς θα φανεί ο κόσμος που φανταζόμασταν. Αυτές είναι συνήθως γενικεύσεις 

σχετικά με το πως είναι ο κόσμος του μέλλοντος. Είναι ουτοπικός; Είναι διατοπικός; Υπάρχει ειρήνη ή 

πόλεμος; Ποιο είναι το γενικό σκηνικό και η διάθεση αυτού του κόσμου;  

3.2. Εικόνα του συστήματος 

Εδώ, πηγαίνουμε ακόμη πιο βαθιά, περιγράφοντας πως είναι ο κόσμος του μέλλοντος από την μεριά των 

πολιτικών, κοινωνικών, εθνικών, θρησκευτικών και οικονομικών συστημάτων. Δεν αρκεί να 

φανταστούμε έναν μελλοντικό κόσμο. Πρέπει να έχουμε κάποια ιδέα γι’ αυτόν, αν και φανταστική, για 

το πώς μπορεί να λειτουργεί ο κόσμος σε αυτές τις διαστάσεις.  

3.3. Εικόνα αλληλεπίδρασης 

Αυτό είναι το πιο συναισθηματικό και προσωπικό επίπεδο. Όταν φανταστούμε τον κόσμο και 

μπορέσουμε να περιγράψουμε πώς λειτουργεί, πρέπει να τοποθετήσουμε ένα άτομο σε αυτόν τον κόσμο 

και να πούμε μια ιστορία για αυτό. Γιατί νοιάζεται αυτό το άτομο, ποια αντικείμενα χρησιμοποιεί, τι 

σημαίνει να έχεις μια καθημερινή ρουτίνα; Για πλήρης εικόνα, δημιουργήστε αντικείμενα, ήχους και 

βίντεο για το πως αυτό το άτομο ζει σε αυτόν τον κόσμο. 
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Η φαντασία του μέλλοντος με αυτά τα τρία επίπεδα σκέψης σας προετοιμάζει για να μπορέσετε να 

σκεφτείτε συνολικά για το μέλλον. Σας βοηθά επίσης να εντοπίσετε ευαισθησίες, αδυναμίες και 

εξαρτήσεις με άλλες εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων από άλλους. 

Υπάρχουν επίσης μερικές παγίδες που πρέπει να αποφύγετε στο δρόμο προς τον φουτουρισμό. Ένας από 

αυτούς είναι να κάνετε προβλέψεις. Οι προβλέψεις είναι υπερεκτιμημένες και αναποτελεσματικές, 

οπότε μην βάζετε τον εαυτό σας σε τέτοια διαδικασία. Αντ’ αυτού, δώστε στο κοινό σας τα εργαλεία για 

να ανακαλύψουν διαφορετικές δυνατότητες του μέλλοντος. 

Όλα αυτά πιθανώς να ακούγονται χρονοβόρα, αλλά όχι απαραίτητα. Ένας καλός φουτουριστής μπορεί 

να κάνει μια φανταστική συνομιλία και να πάρει αποτελέσματα γρήγορα. 

 

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα και θα είστε έτοιμοι να γίνετε φουτουριστές. Με αυτόν τον τρόπο, 

μπορείτε να ωθήσετε την εταιρεία σας να κατακτήσει το μέλλον με το εργαλείο επιχειρηματικού και 

στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς και με φανταστικές δραστηριότητες. Μια ματιά στο μέλλον μπορεί να 

καταπολεμήσει το άγχος για την επιχείρηση σας και να παράγει καλύτερα αποτελέσματα τόσο 

βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδια Μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σύνδεση με Θέμα 1 – Σχέδιο Μαθήματος 1 και 4  
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ΘΕΜΑ 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  
 

 

 

Αυτό το θέμα στοχεύει στην ανάπτυξη αρκετών ιδεών και ευκαιριών για να δώσετε 

αξία. Εξερευνήστε και πειραματιστείτε με καινοτόμες προσεγγίσεις και συνδυάστε 

γνώσεις και πόρους. 
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2.1.  Ορισμός 
 

 Ορισμός:  

Η δημιουργικότητα είναι η ικανότητα του ανθρώπου να χτίζει και / ή να παράγει κάτι νέο και 

πρωτότυπο, με τα μάτια σε έναν στόχο. Προέρχεται από την αναζήτηση μιας καινοτόμου λύσης. Υπό 

αυτήν την έννοια, ένα δημιουργικό άτομο είναι εκείνο που, εκτός από το να φροντίζει για τις ανάγκες 

των άλλων, είναι επίσης περίεργο, θαρραλέο και όχι δεν σκέφτεται με συμβατικό τρόπο. 

Ωστόσο, η εφαρμογή της δημιουργικότητας δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Είναι απαραίτητο για το 

άτομο να βρει αυτό που να προκαλεί την περιέργειά του, έτσι ώστε να μπορεί η δημιουργικότητα του να 

έρθει στην επιφάνεια και να κυλήσει πιο ομαλά. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η δομή της δουλειάς, 

γιατί από αυτήν το άτομο μπορεί να έχει δημιουργικές ιδέες με μεγαλύτερη ελευθερία. 

Γι’ αυτό είναι σημαντική η δημιουργική διαδικασία, κατά την οποία το άτομο σχεδιάζει τις 

δραστηριότητές του με δημιουργικότητα, προσπάθεια και καινοτομία, και έτσι κατασκευάζει ένα προϊόν 

/ ιδέα που δίνει αξία, τόσο για αυτόν όσο και για την υπόλοιπη κοινωνία. 
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2.2. Η σημασία της δημιουργικότητας 
 

Όταν μιλάμε για δημιουργικότητα, όλοι πιστεύουν ότι αυτό είναι κάτι που έρχεται εύκολα για ορισμένα 

άτομα, τα οποία καταλήγουν να θεωρούνται ότι είναι πιο δημιουργικοί και επιλύνουν τα προβλήματα 

τους περισσότερο από άλλους. 

Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, ωστόσο, ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι, που έχουν την δημιουργικότητα 

στην καρδιά, έχουν ένα σχέδιο και πραγματοποιούν κάποιες δραστηριότητες οι οποίες τους βοηθούν να 

φέρουν τις πιο φρέσκες ιδέες στο μυαλό τους και έτσι να βρουν πραγματικά δημιουργικές λύσεις για να 

αντιμετωπίσουν τις πιο δύσκολες καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής. 

Υπό αυτήν την έννοια, η δημιουργική διαδικασία θεωρείται αυτό που βήμα προς βήμα που ακολουθούν 

μερικοί άνθρωποι και που όλοι μας μπορούμε να επεξεργαστούμε και να ακολουθήσουμε, με στόχο την 

τόνωση της δημιουργικότητας στο μυαλό μας και την εφαρμογή της στους διαφορετικούς τομείς της 

ζωής . 

Αυτό είναι κάτι πραγματικά σημαντικό για την ύπαρξή μας και την ανάπτυξή μας, καθώς μας επιτρέπει 

να προχωρούμε, καθώς με τις καθημερινές συνήθειες η δημιουργικότητά μας ξυπνά και, ως εκ τούτου, 

μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο επιδέξια τις προκλήσεις που μας επιβάλλει η ζωή.  

1) Οι ενέργειες που προκύπτουν από την διαδικασία της δημιουργικότητας 

Υπάρχουν τρεις ενέργειες που όταν εφαρμοστούν φέρνουν την δημιουργικότητα:  

 

Προσοχή: η στιγμή που το άτομο βλέπει ένα πρόβλημα ή μια ευκαιρία. 

Διαφυγή: το άτομο σταματά να σκέφτεται μόνο την πραγματικότητα του παρόντος και το μυαλό αρχίζει 

να σκέφτεται νέες διαστάσεις.   

Εγρήγορση: το άτομο εξερευνά τη φαντασία του, δημιουργεί νέες ιδέες και κάνει συνδέσεις άνευ 

προηγουμένου. 

Εάν παρατηρήσουμε καλά, αυτές οι τρεις ενέργειες συμβαίνουν συχνά στην καθημερινή μας ζωή: Όταν 

συναντάμε ένα πρόβλημα και το εξετάζουμε συνεχώς, όταν σταματήσουμε απλώς να το σκεφτόμαστε 

και καταλήγουμε σε μια λύση χρησιμοποιώντας τη συνείδησή μας και σκεπτόμενοι άλλα πράγματα. Ή 

όταν κινούμε το σώμα μας εκτελώντας μια φυσική δραστηριότητα για παράδειγμα, και όταν ασκούμε το 

μυαλό μας για να βρίσκεται σε εγρήγορση και έχει ως αποτέλεσμα την ανεύρεση λύσεων για να 

αντιμετωπίσουμε τις προβληματικές καταστάσεις που μας ενοχλούσαν. 

Γνωρίζοντας περισσότερα για  όλα αυτά, οι πιθανότητες να αναπτύξετε την δημιουργικότητα σας 

αυξάνεται συνεχώς, καθώς όταν συναντήσετε ένα πρόβλημα, θα εφαρμόσετε μια από αυτές τις 

ενέργειες στην πράξη και θα έχετε μεγαλύτερη πιθανότητα εύρεσης δημιουργικής λύσης πολύ πιο 

γρήγορα από άλλους. 

2) Πώς να τονώσετε τη δημιουργικότητα μέσω της δημιουργικής διαδικασίας 
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Η δημιουργική διαδικασία συμβαίνει στις καθημερινές συνήθειες, οι οποίες μας βοηθούν να τονώσουμε 

τη δημιουργικότητά μας, καθιστώντας μας ολοένα και πιο καινοτόμους και βοηθώντας μας να 

ξεπεράσουμε εμπόδια και προκλήσεις. 

Έτσι, για να καταλάβετε λίγο περισσότερα σε ποιες συνήθειες αναφερόμαστε, εδώ είναι μερικοί από 

τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εξασκήσετε τη δημιουργικότητα σας. Διαβάστε περισσότερα:  

Κάντε κάτι καινούριο κάθε μέρα: Ακόμα κι αν ένας νέος τρόπος εργασίας, παρακολουθήστε 

προγράμματα και βίντεο που δεν έχετε δει ποτέ, εκτελέστε δραστηριότητες που πάντα θέλατε να κάνετε, 

αλλά δεν είχατε ποτέ θάρρος, και τέλος, ανεξάρτητα από το τι είναι αυτό, το σημαντικό είναι ότι 

επενδύστε σε κάτι νέο με τον τρόπο σας κάθε μέρα, γιατί με αυτόν τον τρόπο το μυαλό σας θα λειτουργεί 

πάντα συμβαδίζοντας με νέες πραγματικότητες και βρίσκοντας ολοένα και πιο δημιουργικές λύσεις στις 

δυσκολίες που προκύπτουν. 

Καταιγισμός ιδεών: ατομικές ή ομαδικές ασκήσεις εξερεύνησης, μοιράζοντας σκέψεις και εμπειρίες και 

όσο το δυνατό περισσότερες ιδέες. 

Πηγαίνοντας σε κέντρα δημιουργίας: όπου οι άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα και στόχους μαζεύονται 

και ανταλλάζουν ιδέες και δουλεύουν μαζί.  

Συναναστροφή με πολιτιστικά περιβάλλοντα: οι τόποι όπου τα άτομα διεγείρουν την περιέργεια τους 

και αποκτούν γνώσεις.  

Προσπαθώντας: το να εξασκεί την δημιουργικότητα του, το άτομο πρέπει να δουλέψει σκληρά για να 

πετύχει του επιθυμητούς στόχους 

Βούληση να κάνει κάτι άνευ προηγουμένου: η δημιουργική διαδικασία βασίζεται στο να ξεφεύγεις από 

το συνηθισμένο, από το συμβατικό, οπότε το άτομο πρέπει να "σκέφτεται έξω από το κουτί" και να μην 

είναι ικανοποιημένο με τις πρώτες απαντήσεις ή λύσεις που έρχονται μυαλό. 

 

3) Τα πλεονεκτήματα της δημιουργικής διαδικασίας: 

Τα πλεονεκτήματα μπορεί να είναι τα εξής: 

• Φέρνει νέες τάσεις. 

• Δημιουργεί λύσεις και καινοτομίες. 

• Επιλύει προβλήματα. 

• Διεγείρει το θάρρος και την τόλμη. 

• Προωθεί τον ανταγωνισμό. 

• Διευκολύνει την επικοινωνία. 

• Ενθαρρύνει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. 

• Ενθαρρύνει την ποικιλομορφία. 

• Ξεπερνά τα όρια. 
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• Συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίας και ενός καλύτερου κόσμου. 

Μέσω παραγόντων όπως η περιέργεια, το συναίσθημα, η προθυμία για καινοτομία, η φαντασία και η 

εγρήγορση, κάθε άνθρωπος μπορεί να ασκήσει τη δημιουργικότητα και έτσι να προσφέρει λύσεις, ιδέες, 

προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλλουν όχι μόνο στην ατομική ανάπτυξή, αλλά και στην ανάπτυξη της 

κοινωνίας γενικά.  
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2.3. Δημιουργικότητα και Καινοτομία   
 

Δημιουργικότητα θα πει να προκαλούμε τον νου να συλλάβει νέες ιδέες. Αυτή η έννοια εκδηλώνεται με 

διάφορους τρόπους, αλλά είναι καλό ότι δεν μπορεί να μετρηθεί. 

Από την άλλη πλευρά, η καινοτομία είναι απολύτως μετρήσιμη. Είναι η εισαγωγή αλλαγών σε σχετικά 

σταθερά συστήματα. Ασχολείται επίσης με τα έργα που απαιτούνται για να γίνει μια ιδέα 

πραγματικότητα. 

Γενικά, είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε ένα μέρος όπου η καινοτομία δεν θα ήταν απαραίτητη. Ενώ 

ορισμένες επιχειρήσεις εξαρτώνται περισσότερο από αυτήν σε σχέση με άλλες, είναι μια απαραίτητη 

δεξιότητα για όλους 

1) Προσφέρει πλεονέκτημα ενάντια σε ανταγωνιστές 

Η ικανότητα πρόβλεψης του ανταγωνισμού είναι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της 

καινοτομίας. 

Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις μπορούν να διατηρούν τις λειτουργίες, υπηρεσίες και προϊόντα που 

σχετίζονται με τις ανάγκες των πελατών και τις ανάγκες της αγοράς που αλλάζουν συνεχώς. Η καινοτομία 

αυξάνει τις πιθανότητές τους να αντιδράσουν στις αλλαγές και να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες. 

2) Μεγιστοποιεί την Απόδοση Επένδυσης  (ROI) 

Το αυξημένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η συνεχής καινοτομία οδηγούν γενικά σε αυξημένα κέρδη. 

Ενώ η μέτρηση της απόδοσης της καινοτομίας μπορεί να είναι μια πρόκληση για την επιχειρηματικότητα, 

η επένδυση στην αλλαγή είναι μια καλή εναλλακτική λύση για τη βελτίωση των κερδών.  

3) Έχει θετικές επιπτώσεις στην κουλτούρα του οργανισμού 

Η καινοτομία ωφελεί επίσης την κουλτούρα ενός οργανισμού αυξάνοντας την ικανότητα απόκτησης, 

δημιουργίας και αξιοποίησης των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων. 

Επιπλέον, βοηθά στο κτίσιμο της συνήθειας για συνεχή μάθηση και στην προσωπική και συλλογική 

ανάπτυξη. 

4) Αυξάνει την παραγωγικότητα 

Η οικονομική ανάπτυξη οφείλεται σε τεχνολογικές για βελτιώσεις, οι οποίες μειώνουν το κόστος 

παραγωγής. Υπό αυτήν την έννοια, διαφορετικές λύσεις αυτοματισμού μειώνουν τη χειροκίνητη 

εργασία, την επανεπεξεργασία και τις αποτυχίες. 

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν project manager για ανάθεση, παρακολούθηση και 

ιεράρχηση εργασιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες μεθόδους για να το κάνετε αυτό, αλλά 

συνιστάται να ξεκινήσετε νωρίς για να ικανοποιήσετε συγκεκριμένες απαιτήσεις. 
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Καθώς οι ανάγκες σας αλλάζουν, μπορείτε να αναβαθμίσετε την μέθοδο ανά πάσα στιγμή και συνεπώς 

να παραμείνετε παραγωγικοί. 
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2.4. Είδη καινοτομίας 
 

Η καινοτομία βρίσκεται σε διάφορα στοιχεία: 

1) Καινοτομία προϊόντων 

Περιλαμβάνει λανσάρισμα προϊόντων καθώς και αλλαγές στον σχεδιασμό υπάρχοντών προϊόντων. 

Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την χρήση νέων υλικών ή εξαρτημάτων στην κατασκευή ενός 

αντικειμένου.  

2) Καινοτομία υπηρεσιών 

Αναφέρεται σε όλους τους τύπους παροχής υπηρεσιών, ακόμη και αν δεν είναι οι κλασσικές πωλήσεις, 

όπως: εφοδιαστικές υπηρεσίες, κέντρα διαμεσολαβητών, συμβουλευτικές υπηρεσίες πωλήσεων, 

τηλεπικοινωνίες κ.λπ. 

3) Καινοτομία στο επιχειρηματικό μοντέλο 

Η καινοτομία ενός επιχειρηματικού μοντέλου περιλαμβάνει διαφοροποίηση στη στρατηγική, στο 

μάρκετινγκ, στις αλυσίδες εφοδιασμού, στη δημιουργία αξίας, στις δομές τιμολόγησης ή κόστους.  

4) Καινοτομία στην διαδικασία και τεχνολογία  

Αυτές είναι οι τεχνολογικές καινοτομίες στον τομέα της παραγωγής ή της παροχής λογισμικού. Οι 

καινοτομίες προϊόντων, οι βελτιώσεις στην ποιότητα ή η μείωση του κόστους πάνε μαζί συνήθως με 

την καινοτομία στην τεχνολογική διαδικασία.   

5) Κιανοτομία στην δομή του οργανισμού 

Επηρεάζει άμεσα την δομή του οργανισμού. Μπορεί να υπάρξει σε διαδικασίες ή στην ιεραρχική δομή. 

Εφαρμόζονται νέα εγαλεία για μέτρηση της ικανοποίησης των αναγκών των πελατών, μείωση της 

διαδικασίας και μείωση του κόστους.  

6)  Καινοτομία στην κοινωνία 

Με αυτόν τον τύπο καινοτονίας, ο στόχος δεν είναι απαραίτητα το κέρδος. Το όφελος είναι για την ίδια 

την κοινωνία μέσω της καινοτομίας στην εκπαίδευση, τη μείωση της φτώχειας, τις ίσες ευκαιρίες, την 

υγεία και την ποιότητα ζωής. 

7) Καινοτομία στο περιβάλλον 

Όλες οι ιδέες που συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος. Αυτό αφορά κυρίως φιλικά προς το 

περιβάλλον προϊόντα, προστασία του περιβάλλοντος ή μείωση των εκπομπών βλαβερών ουσιών.  

8) Τεχνολογική καινοτομία 

Χρήση τεχνολογίας με νέους τρόπους για τη βελτίωση του τρόπου εργασίας και των στρατηγικών, 

καθώς και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στον οργανισμό. 
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Μερικά παραδείγματα είναι η αυτοματοποίηση διαδικασιών, η ανάπτυξη τεχνολογιών για την αγορά ή 

η εφαρμογή τεχνολογικών τεχνικών για την αύξηση της παραγωγικότητας.  

9) Εταιρική καινοτομία 

Συμβαίνει πιο συχνά μέσω της συνεργασίας και των συνδυασμένων προσπαθειών μιας ομάδας. Δείχνει 

πώς οι συνεργάτες, το κοινό ή μια άλλη ομάδα οργανώνουν την έρευνα και την ανάπτυξη μαζί.  

10) Καινοτομία στο μάρκετινγκ 

Έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνικών και τεχνολογιών που αυξάνουν την αποδοτικότητα και 

την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μάρκετινγκ. 

Η καινοτομία στο ψηφιακό μάρκετινγκ, καθώς και άλλοι τύποι μάρκετινγκ, είναι ικανή να προσφέρει 

ένα τεράστιο πλεονέκτημα ενάντια σε ανταγωνιστές.  

11) Καινοτομία στις αξίες 

Οι βελτιώσεις που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση του κόστους, ενώ διαφοροποιούν το προϊόν στην 

αγορά, παραλείποντας περιττά στάδια στον διαδικασία παραγωγής. 

Τέλος, η καινοτομία για να είναι επιτυχημένη απαιτεί εκτενή σκέψη, φαντασία και ισχυρές 

δυνατότητες. Περιλαμβάνει πρόβλεψη για ένα μέλλον που δεν είναι πάντα προβλέψιμο. 
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2.5. Εργαλεία για δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες 
 

 

1) Λίστα με χαρακτηριστικά 

Χωρίζετε ένα πρόβλημα σε μικρότερα μέρη για να το διερευνήσετε. Το πρώτο βήμα είναι να 

απαριθμήσετε τα χαρακτηριστικά του προβλήματος. Ας εξετάσουμε μια οδοντόβουρτσα: δοντάκια, 

σχήμα, μέγεθος, πλάτος κ.λπ. 

Το δεύτερο βήμα είναι να ληφθούν υπόψη τα θετικά και αρνητικά του κάθε χαρακτηριστικού. Τέλος, 

τροποποιήστε ό, τι είναι απαραίτητο. Αυτή η δημιουργική τεχνική σας βοηθά να έχετε καινοτόμες ιδέες 

στο σχεδιασμό νέων προϊόντων.  

2) Βιομημιτική 

Με αυτόν τον πόρο, αντιγράφετε ιδέες και διαδικασίες από τη φύση για την επίλυση προβλημάτων 

Εδώ η φύση είναι αυτή που δίνει την λύση. Αυτές οι δημιουργικές συμβουλές και τεχνικές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την επίλυση προβλημάτων στην μηχανική. 

Η λογική είναι ότι οι βιολογικοί οργανισμοί και τα όργανα τους έχουν εξελιχθεί με τα χρόνια και 

επομένως μπορούν να είναι αξιόπιστοι. 

3) Κλασσική ανταλλαγή ιδεών 

Είναι μια ομαδική τεχνική. Μαζευτείτε σε μια ομάδα, γράψτε το πρόβλημα σε ένα κουτί που όλοι 

μπορούν να δουν. Στη συνέχεια, ζητήστε από κάθε άτομο να παρουσιάσει τις προτάσεις του. Οσοι 

περισσότεροι τόσο το καλύτερο. 

Ένα άτομο καταγράφει τις ιδέες. Δεν υπάρχει λογοκρισία ή αξιολόγηση ιδεών, μόνο δημιουργία νέων 

ιδεών. Μόλις καταγραφούν οι ιδέες, συμβιβαστείτε για το ποιες μπορούν να εξεταστούν αργότερα.  

4) Προσωπική αναλογία 

Αυτή η δημιουργική τεχνική περιλαμβάνει την προσωποποίηση κινούμενων ή άψυχων αντικειμένων ή 

την σύνδεση τους με έννοιες ή αντικείμενα. Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα και την προσωποποιήσετε, 

δίνοντας της ανθρώπινα συναισθήματα. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζετε την προσωποποίηση που κάνατε, τα συναισθήματα και τις σχέσεις με τη 

βοήθεια παιχνιδιών ρόλου ή φωτογραφιών. Το επόμενο βήμα είναι να κάνετε ην σύνδεση μεταξύ της 

αναλογίας και του θέματος. Στο τέλος, γράψτε τις πληροφορίες που λάβατε.  

5) Λίστα ελέγχου για βελτίωση 

Χρησιμεύει στην ανάλυση μιας ιδέας και την προετοιμασία της για εφαρμογή. Τα βήματα 

περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση, την προσαρμογή, την τροποποίηση, την ενίσχυση, την ανάλυση 

πιθανών ελαττωμάτων, τη σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση και τελικά την προετοιμασία.  
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6) Επιλογή αρνητικών 

Αυτή είναι μια δημιουργική τεχνική για την ταξινόμηση ιδεών. Ελέγχετε το πρόβλημα για να δείτε τι 

προσπαθείτε να επιτύχετε. 

Στη συνέχεια ταξινομείτε τις ιδέες σε κατηγορίες "Όχι" και "Ίσως". Λαμβάνετε υπόψη όλες τις πτυχές της 

υλοποίησης ιδεών, όπως το κόστος, την τεχνική εφοδιασμού κ.λπ.  

7) Η τεχνική με τα έξι καπέλα 

Είναι μια δημιουργική τεχνική που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν απαιτούνται διαφορετικές 

σκέψεις. Πολύ χρήσιμο για την εξερεύνηση καινοτόμων ιδεών και για να αποφασίσετε ποια θα 

ακολουθήσετε. 

Έξι φανταστικά χρωματισμένα καπέλα σε μαύρο, λευκό, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο και μπλε χρώμα  

υποδηλώνουν πολλά χαρακτηριστικά. Σε όσους κάνουν αυτήν την άσκηση, πρέπει να εξηγηθεί 

πρωτίστως η έννοια του κάθε χρώματος. 

Στη συνέχεια, θα αναλύσετε ιδέες, κατανοώντας το καπέλο με το οποίο κάνετε την ανάλυση. Έτσι, στην 

αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το κόστος, ο έλεγχος, τα οφέλη, τα εμπόδια, η λογική, 

και η σκοπιμότητα, μεταξύ άλλων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδια Μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σύνδεση με Θέμα 2 – Πλάνο Μαθμάτων 5 και 6  
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ΘΕΜΑ 3 ΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ 
 

 

 

 

Αυτή η ενότητα βοηθά να κατανοήσουμε τα βασικά και τις δεξιότητες σχετικά με 

την απόκτηση κινήτρων και αυτοπραγμάτωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεση με ‘Επιχειρηματικές Ικανότητες’   

- Δεξιότητες στην παρουσίαση: όλες τις ποιότητες που χρειάζεστε, για να δημιουργήσετε και 

να παραδώσετε μια σαφή και αποτελεσματική παρουσίαση 

- Επικοινωνιακές δεξιότητες: ανταλλαγή πληροφοριών με την λόγο και την γραφή  
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3.1. Βασικές έννοιες 
 

 

 

Το κίνητρο είναι βασικά η κινητήρια δύναμη που μας οδηγεί προς την επίτευξη ορισμένων στόχων. 

Είναι μια προσωρινή κατάσταση δυναμικής, που δεν πρέπει να μπερδεύεται με μεμονωμένα 

χαρακτηριστικά ή συναισθηματικές καταστάσεις. Το κίνητρο ωθεί το άτομο να επιτύχει τους 

επιθυμητούς στόχους, φέρνοντας τις περισσότερες φορές επιτυχίες, ανταμοιβές, βραβεία (κυρίως στον 

αθλητισμό), αποτέλεσμα στις καθημερινές δραστηριότητες . 

Γενικά υπάρχουν δύο είδη κινήτρων: εσωτερικά και εξωτερικά: 

- Εσωτερικό κίνητρο - όταν οι άνθρωποι έχουν εσωτερικά κίνητρα να δημιουργήσουν ή να κάνουν κάτι 

που τους ικανοποιεί. 

- Εξωτερικό κίνητρο - όταν οι άνθρωποι παρακινούνται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρήματα, 

αναγνώριση, βραβεία, κύρος, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πίεση από συνανθρώπους, εξαναγκασμό, 

φόβο και απειλές. 

Από την άλλη πλευρά, η επιμονή είναι η αποφασιστικότητα να παραμείνουμε προσηλωμένοι σε ένα 

σχέδιο ή πορεία δράσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αποθάρρυνση, η αντίθετη άποψη ή μια 

προηγούμενη αποτυχία. Συνδέεται στενά με το κίνητρο, αλλά δεν είναι το ίδιο. 
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Σχέδια Μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σύνδεση με Θέμα 1 – Σχέδιο Μαθήματος 1 – Άσκηση 1  

Άσκηση: κάντε μια έρευνα στο Διαδίκτυο και βρείτε μια παγκόσμια εταιρεία, όπου οι 

εργαζόμενοι χαίρονται να εργάζονται. Ελέγξτε τα σχόλια τους σχετικά με το μάνατζμεντ. 

Προσέξτε τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το τι είναι αυτό που τους παρακινεί περισσότερο. 
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3.2.  Πως να δώσετε κίνητρο στον εαυτό σας 
 

 

Θα βρείτε πολλές πηγές (εντός και εκτός Διαδικτύου) και μαθήματα σχετικά με τα κίνητρο, τα οποία 

μπορεί να είναι μεγάλα και που μερικές φορές φέρνουν αποτελέσματα. Υπάρχουν μερικές απλές 

τεχνικές που προτείνει η επιστήμη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διατηρήσετε το κίνητρό 

σας.  

1. Να είστε θετικοί! 

Πότε γινόμαστε περισσότερο αναβλητικοί; Όταν έχουμε κακή διάθεση. 

Η αναβλητικότητα είναι μια τεχνική διαχείρισης της διάθεσης, αν και δεν έχει ερευνηθεί πολύ. Αλλά 

την προσέχουμε περισσότερο όταν πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει πραγματικά. Η μεγαλύτερη 

αναβλητικότητα χαρακτηρίζει τους μαθητές με κακή διάθεση που πίστευαν ότι η διάθεσή τους θα 

μπορούσε να αλλάξει και που διασκέδαζαν. 

Εν τω μεταξύ, η έρευνα δείχνει ότι η ευτυχία αυξάνει την παραγωγικότητα και σας κάνει πιο 

επιτυχημένους. 

Η αισιοδοξία από μόνη της δεν είναι κίνητρο. Επομένως, πώς γίνεστε αισιόδοξοι εάν δεν το 

αισθάνεστε; Οι γνωσιακοί επιστήμονες προτείνουν να παρακολουθείτε την πρόοδο που σημειώνετε 

και να τη γιορτάζετε. Η ακαδημαϊκή έρευνα διαπίστωσε ότι τίποτα δεν δίνει πιο πολύ κίνητρο από την 

πρόοδο. 

 

2. Ανταμείψτε τον εαυτό σας! 

Οι ανταμοιβές σας κάνουν να νιώθετε καλά, ενώ οι τιμωρίες κακά. Γι’ αυτό και οι δύο μπορούν να 

λειτουργήσουν για να σας παρακινήσουν. Η έρευνα δείχνει ότι οι ανταμοιβές είναι υπεύθυνες για τα 

τρία τέταρτα των λόγων που κάνετε διάφορα πράγματα. 

Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι για το καθαρό προσωπικό συμφέρον, οι ανταμοιβές είναι ο πιο 

σημαντικός παράγοντας για αφοσίωση και ικανοποίηση στην δουλειά. Αντιπροσωπεύει περίπου το 75% 

των προσωπικών κινήτρων. - Ντίκινσον 1999 

Με λίγα λόγια – να κακομαθαίνετε τον εαυτό σας όποτε ολοκληρώνετε κάτι που βρίσκεται στη λίστα 

των υποχρεώσεων σας. (Ναι, έτσι όπως εκπαιδεύετε ένα σκυλί θα λειτουργήσει και για εσάς.) 

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια αρκετά καλή ανταμοιβή για να ξεκινήσετε, δοκιμάστε τη "τακτική της 

δέσμευσης": 

Δώστε στον φίλο σας 50 ευρώ. Εάν ολοκληρώσετε μια εργασία έως τις 5 μ.μ., να σας επιστρέψει τα 50 

ευρώ σας. Εάν δεν την ολοκληρώσετε, χάνετε τα 50 ευρώ. Η λίστα με τις υποχρεώσεις σας μόλις 

απέκτησε συναίσθημα, μέσω μιας θετικής τιμωρίας. 
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3. Πίεση από άλλους! 

Η έρευνα δείχνει ότι η πίεση από άλλους βοηθά τα παιδιά περισσότερο από το να τους πονάει. Εάν 

περιβάλλετε τον εαυτό σας με άτομα που θέλετε να είστε μαζί τους, θα είναι πολύ πιθανό να κάνετε 

αυτό που πρέπει να κάνετε. 

Όταν οι άνθρωποι συμμετέχουν σε ομάδες όπου η αλλαγή φαίνεται εφικτή, η πιθανότητα αυτής της 

αλλαγής γίνεται πιο ρεαλιστική. - Charles Duhigg (2012), The Power of Habit: Why We Do What We Do 

in Life and Business 

Μια μεγάλη έρευνα, η οποία μελέτησε πάνω από 1000 νεαρά προς μεγάλα άτομα, διαπίστωσε ότι: 

Οι ομάδες με τις οποίες εργάζεστε συχνά καθορίζουν τον τύπο του ατόμου που γίνεστε. Για άτομα που 

θέλουν βελτιωμένη υγεία, η σύνδεση με άλλα υγιή άτομα είναι συνήθως η ισχυρότερη και πιο άμεση 

πορεία αλλαγής. - The Longevity Project (2012) 

 

 

 

4. Παραδείγματα προσωπικού κινήτρου 

 

Α) Ένας άντρας που πηγαίνει στη δουλειά μόνο μόνο για να πληρώνει τους 

λογαριασμούς του, για να κρατήσει την οικογένειά του στην πλάτη του, και παρακαλεί 

το αφεντικό του δεν έχει προσωπικό κίνητρο. Ένας άντρας που δεν χρειάζεται 

εξωτερικούς παράγοντες για να κάνει ένα ταξίδι και βρίσκει ικανοποίηση είναι ένα 

άτομο με προσωπικό κίνητρο. 

Β) Ο μαθητής που ολοκληρώνει την εργασία του μόνο επειδή οι γονείς του τον 

υπενθυμίζουν ή γκρινιάζουν, ή επειδή του θυμώνουν όταν δεν τις κάνει, δεν έχει 

προσωπικό κίνητρο. Ο μαθητής που ολοκληρώνει την εργασία του χωρίς να χρειάζεται 

ώθηση, αλλά επειδή θέλει να μάθει και να πετύχει στο σχολείο είναι μαθητής με 

προσωπικό κίνητρο 
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Γ) Η γυναίκα που πηγαίνει στο γυμναστήριο μόνο όταν οι φίλοι της τη σέρνουν προς τα 

εκεί ή επειδή ο γιατρός της επιμένει ότι πρέπει να ασκήθει για να γίνει υγιής, δεν έχει 

προσωπικό κίνητρο. Η γυναίκα που της αρέσει ο τρόπος με τον οποίο η άσκηση την 

κάνει να αισθάνεται και προγραμματίζει τον χρόνο της για να πάει στο γυμναστήριο, 

είτε κάποιος την ενθαρρύνει, είτε όχι, έχει προσωπικό κίνητρο. 

 

5. Παράδειγμα Κινήτρου στις Επιχειρήσεις  

 

“Οι επιχειρηματίες είναι πρόθυμοι να δουλέψουν 80 ώρες την βδομάδα για να αποφύγουν να 

δουλέψουν 40 ώρες για λογαριασμό άλλου.” – Lori Greiner 

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες που ξεκινούν μια επιχείρηση παρακινούνται από δύο βασικούς 

παράγοντες: την ελευθερία και την ικανότητα να εκφράζουν τις δικές τους ιδέες. Υπάρχει τεράστιος 

κίνδυνος όταν τρέχουμε μια επιχείρηση, αλλά η σκέψη της δουλειάς για λογαριασμό άλλου τους 

φέρνει περισσότερο πόνο από τον κίνδυνο του να έχουν τη δική τους επιχείρηση. 

Διαφορετικά, κάποιοι θα υποστήριζαν ότι ο πόνος του «ποτέ δεν προσπαθώ» είναι περισσότερος από 

τον πόνο του «απέτυχα». 

Ένας μικρός ιδιοκτήτης επιχείρησης πιθανότατα να κατέβαλε τεράστιο χρόνο, χρήμα και ενέργεια στην 

προσπάθειά του. Δεν υπάρχει εγγύηση επιτυχίας. Ένα παράδειγμα κινήτρου στην επιχείρηση είναι να 

διατηρήσετε τις πόρτες ανοιχτές. 

Ένας άλλος ιδιοκτήτης επιχείρησης μπορεί να έχει ως κίνητρο να αυξήσει τα έσοδα του και ως εκ 

τούτου αποφασίζει να επενδύσει περισσότερα χρήματα στο μάρκετινγκ. Μπορεί να μην έχει χρήματα 

για αυτό, αλλά όσο ισχυρότερο είναι το κίνητρο να προσελκύσει νέους πελάτες, τόσο πιθανότερο είναι 

να κάνει ό, τι μπορεί για να γνωρίσουν περισσότεροι ανθρώποι την επιχείρηση του.  

 

 

 

Σημειώσεις:  

- Να έχετε πάντα μια λίστα εργασιών  

- Να ανταμείβεται τον εαυτό σας τακτικά.  
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3.3. Πως να δώσετε κίνητρο στους άλλους 
 

Όπως αναφέραμε, το κίνητρο είναι ένα ισχυρό όπλο. Είναι πιο πιθανό να φέρει την επιτυχία παρά 

ευφυΐα, η ικανότητα ή ο μισθός. 

Παρόλο που το μέγεθος του κινήτρου σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την επιτυχία, η πηγή κινήτρου 

ποικίλλει σημαντικά ανά άτομο και δεν σχετίζεται με την επιτυχία. - Bashaw και Grant 1994 

Απ’ αυτό προκύπτει το εξής ερώτημα: Τι χρειάζεται για να ωθήσουμε τους άλλους να βάλουν τα 

δυνατά τους; Θα εξετάσουμε 4 μεθόδους, οι οποίες αποδείχτηκαν αποτελεσματικές όλα αυτά τα 

χρόνια. 

1. Σταματήστε να τους δωροδοκείτε 

Όταν οι ηθοποιοί ρώτησαν τον σπουδαίο σκηνοθέτη Alfred Hitchcock «Ποιο είναι το κίνητρό σου;» 

αυτός θα απαντούσε, "Ο μισθός σου." Οι ανταμοιβές λειτουργούν σίγουρα, όπως είπαμε 

προηγουμένως, αλλά όπως ανακάλυψαν ορισμένοι ερευνητές, οι ανταμοιβές απλώς παρακινούν τους 

ανθρώπους να κερδίσουν ανταμοιβές. Όταν οι ανταμοιβές σταματήσουν, οι άνθρωποι σταματούν να 

έχουν κίνητρο. Και μάλιστα για να σας το αποδείξουμε, εκτός από τη βασική χειρωνακτική εργασία, οι 

ανταμοιβές μπορούν στην πραγματικότητα να αποτύχουν και με μια δημιουργική δουλειά.   

Θα πρέπει να πληρώσετε, αλλά θα πρέπει να τους πληρώσετε αρκετά για ώστε να ξεχάσουν τα 

χρήματα. Με λίγα λόγια, για πολύπλοκες εργασίες, αποκτούμε περισσότερο κίνητρο από την ανάγκη 

μας για αυτονομία, γνώση και εκπλήρωση ενός στόχου. 

Αν λοιπόν οι ανταμοιβές δεν πιάνουν, τι είναι αυτό που θα μπορούσε να δουλέψει; 

2. Κάντε τους να έχουν συναισθήματα 

Συχνά μιλάμε για ανθρώπους που υποκινούνται από την δίψα τους για εκδίκηση, από ζήλια, φόβο, 

πάθος. Μπορεί να ακούγεται αντιαισθητικό, αλλά αυτά τα συναισθήματα έχουν πολλά κοινά και 

δίνουν ισχυρό κίνητρο. Σπάνια κάνουμε κάτι που δεν το νιώθουμε και είναι πολύ δύσκολο να 

αντισταθούμε σε πράγματα που νιώθουμε. Έτσι είναι φτιαγμένος να λειτουργεί ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος. 

Επικεντρωθείτε στα συναισθήματα σας. Το να γνωρίζεις κάτι δεν είναι αρκετό για να προκαλέσει την 

αλλαγή. Κάντε τους ανθρώπους (ή τον εαυτό σας) να νιώσουν κάτι.. - Chip and Dan Heath (2010),  

Switch: How to Change Things When Change Is Hard 

Συχνά θεωρούμε ότι στον χώρο εργασίας δεν πρέπει να υπάρχει τόσο συναίσθημα, και ότι πρέπει να 

είμαστε πιο επίσημοι και σοβαροί. Μια έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτού του είδους σκέψη 

δεν προσφέρει κίνητρο. Είναι πολύ πιο παραγωγικό εάν μπορείτε να αλλάξετε την συμπεριφορά σας 

λαμβάνοντας υπόψη τα συναισθήματα των υπαλλήλων. 

…Ο πηγή του προβλήματος είναι πάντα η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων και όταν συμβεί 

φέρνει πολύ επιτυχημένες καταστάσεις, κυρίως αντιμετωπίζοντας τα συναισθήματα των ανθρώπων- 

Chip and Dan Heath (2010),  Switch: How to Change Things When Change Is Hard 
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Ποιο είναι λοιπόν το πιο ισχυρό πράγμα που πρέπει να αισθάνονται οι άνθρωποι για να νιώθουν 

περισσότερο κίνητρο;  

 

3. Τονίστε την πρόοδο 

Η έρευνα του Harvard από την Teresa Amabile έδειξε ότι τίποτα δεν δίνει περισσότερο κίνητρο από την 

πρόοδο. 

Αυτό είναι που αποκαλούμε αρχή της προόδου: από όλα τα θετικά γεγονότα που επηρεάζουν το 

εργασιακό περιβάλλον, το πιο θετικό είναι η πρόοδος στη δουλειά. Από όλα τα αρνητικά γεγονότα, το 

πιο αρνητικό είναι το αντίθετο της προόδου, δηλαδή η αποτυχίες. Πιστεύουμε ότι η θεμελιώδης αρχή 

της διοίκησης είναι ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επηρεάσει το εργασιακό περιβάλλον είναι 

η διευκόλυνση της προόδου - Teresa Amabile (2011), The Progress Principle: Using Small Wins to Ignite 

Joy, Engagement, and Creativity at Work 

Μια σταθερή μικρή επιτυχία προκαλεί πολύ περισσότερη ευτυχία από ό, τι οι περιστασιακές μεγάλες 

επιτυχίες. 

Η ικανοποίηση με την ζωή είναι κατά 22% πιο πιθανό να επηρεάσει αυτούς με την μικρή δόση 

επιτυχιών από αυτούς που νοιάζονται μόνο για τα μεγάλα κατορθώματα– Orlick (1998), The 100 Simple 

Secrets of Successful People 

Ο στόχος σας είναι να έρχεστε σταθερά αντιμέτωποι με προκλήσεις, επιτεύγματα και 

ανατροφοδότηση, τόσο για έχετε συνεχώς κίνητρο, όσο και για να αποφεύγετε την εξάντληση και την 

πλήξη. 

Από την άλλη πλευρά, όταν δεν αισθανόμαστε την πρόοδο, όταν νιώθουμε ότι η δουλειά μας είναι 

μάταιη, το κίνητρο εξασθενεί. 

Επομένως, τους κάνατε να νιώσουν κάτι. Δείξατε πρόοδο. Πώς θα μείνει ζωντανό το κίνητρο τώρα; 

4. Ακούστε μια ιστορία (όχι κυριολεκτικά) 

Η κύρια ιδέα είναι να υπάρχουν κοινά πιστεύω, μια ιστορία. Μερικές από τις καλύτερες εταιρικές 

κουλτούρες είναι οι ακόλουθοι μιας αξίας: μια ομάδα ανθρώπων που ενοποιούνται με μια ιδέα. Μια 

σωστά σχεδιασμένη κουλτούρα καταλήγει συχνά να μοιάζει με ιστορία, αλλά αυτό δεν είναι το αρχικό 

σχέδιο. Δεν πρέπει να σκέφτεστε πολύ πώς μπορείτε να κάνετε την εταιρεία σας να φαίνεται παράξενη 

στους ξένους. Ωστόσο, πρέπει να σκέφτεστε πώς μπορείτε να είστε αρκετά θρασείς για να αλλάξετε 

αυτό που κάνουν οι άνθρωποι κάθε μέρα. 

Μια έρευνα είπε: Τι δίνει νόημα στη ζωή; Οι ιστορίες. Τι δίνει νόημα στην δουλειά; Οι ιστορίες. Τι 

προκαλεί ενότητα και ήθος; Οι ιστορίες: Οι οργανισμοί που μπορούν να πουν μια ιστορία εμπνέουν 

συχνά τους εργαζόμενους να έχουν ένα είδος αφοσίωσης. Αυτή η αφοσίωση επηρεάζει άμεσα την 

επιτυχία μιας εταιρείας και είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας ισχυρής εταιρικής 

κουλτούρας. 

Ένα παρατραβηγμένο αλλά καλό παράδειγμα είναι το εξής: Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο 

Lincoln ήταν τόσο καλός πρόεδρος ήταν επειδή ήταν σπουδαίος αφηγητής. 
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Όλα τα ενθαρρυντικά μηνύματα, από το μάρκετινγκ της Apple έως την ομιλία του Martin Luther King "I 

Have A Dream", κάνουν το ίδιο πράγμα: Ξεκινούν με ένα "Γιατί". 

 

5. Να θυμάστε την ιεράρχηση των ανθρωπίνων αναγκών του Μάσλοου (πυραμίδα των 

αναγκών) 

Ο Abraham Maslow εξήγησε όμορφα με τη θεωρία του ότι το ανθρώπινο κίνητρο έχει μια ιεραρχική 

δομή την οποία αποκαλεί ως θεωρία ιεραρχίας αναγκών. Εκεί βρίσκονται οι πέντε βασικές ανάγκες που 

ανθρώπου. Είναι οι φυσιολογικές ανάγκες, οι ανάγκες ασφάλειας, οι ανάγκες κοινωνικής αποδοχής, 

αυτοεκτίμησης και αυτογνωσίας. Οι φυσιολογικές ανάγκες είναι οι ανθρώπινες βασικές ανάγκες όπως 

τροφή, στέγη, νερό, σεξ, κ.λπ. Ασφάλεια σημαίνει ασφάλεια και προστασία από κάθε ψυχική, 

σωματική και συναισθηματική βλάβη. Οι ανάγκες κοινωνικής αποδοχής αναφέρονται στις ανάγκες για  

φιλικότητα και κατοχή. Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο που προσπαθεί να έχει καλές σχέσεις με όλους 

τους συναδέλφους ή την ομάδα του, μπορεί να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην οικογένεια και τους 

φίλους του. Προκειμένου να ικανοποιήσει την ανάγκη του για υψηλή αξιολόγηση του εαυτού του θα 

πρέπει να έχει αυτοεκτίμηση και τον θαυμασμό του κόσμου. Η αυτοεκτίμηση μπορεί να προκύψει από 

εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Εσωτερικοί παράγοντες όπως ένα επίτευγμα, ο 

αυτοσεβασμός και η κυριαρχία και οι εξωτερικοί παράγοντες όπως η αναγνώριση, η εκτίμηση και η 

κοινωνική κατάσταση. 
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3.4. Πως να αποφύγετε ότι δυσχεραίνει την δημιουργικότητα σας  
 

Έρχεται μια στιγμή στη ζωή μας που φτάνουμε σε ένα στάδιο που αισθανόμαστε ότι τα κίνητρα μας 

είναι εξασθενημένα. Είναι μια κοινή εμπειρία όλων μας μέσα από την οποία ο καθένας από εμάς 

πρέπει να περάσει. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να έχουμε κίνητρα, απλώς το μυαλό μας φτάνει σε ένα 

έντονο επίπεδο εξάντλησης που καταλήγουμε σε ένα λανθασμένο συμπέρασμα ότι είμαστε 

κουρασμένοι και δεν μπορούμε να πιεστούμε. Αυτά είναι κλασικά σημάδια ενός εξασθενημένου 

κινήτρου. Εάν αντιμετωπίζετε κάτι τέτοιο, υπάρχουν μερικά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε 

για να το ξεπεράσετε, και μερικές ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας. 

 

1. Πως απαντάτε στις προκλήσεις;  

Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων - οι «γιατί να με νοιάζει» και οι «γιατί όχι». Ένα " γιατί να με νοιάζει;" 

άτομο θα αποφεύγει πάντα μια κατάσταση βρίσκοντας δικαιολογίες και λόγους για να αποφύγει το 

πρόβλημα. Ενώ, ένα "γιατί όχι;" άτομο δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την δουλειά του και θα προτιμήσει να 

βρει τρόπους για να τελειώσει τα πράγματα. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, το " γιατί να με νοιάζει;"  

είναι μια αντίληψη που μπορεί να είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για την απόκτηση κινήτρου. 

Εάν βρίσκεστε σε παρόμοια θέση, τότε ίσως είναι καιρός να σταματήσετε την συνήθεια σας και να 

υιοθετήσετε μια διαφορετική στάση απέναντι σε τέτοια ζητήματα. 

2. Που εστιάζετε; Στην δικαιολογία ή στο αποτέλεσμα; 

"Έχετε είτε δικαιολογίες είτε ένα αποτελέσματα για να εστιάσετε." Ίσως έχετε ήδη ακούσει αυτό και το 

γνωρίζετε. Ναι είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι εμπίπτουν πάντα σε δύο κατηγορίες όσον αφορά την 

δουλειά προς την επίτευξη των στόχων τους. Υπάρχουν εκείνοι που βρίσκουν όλες τις περιττές 

δικαιολογίες για να μην επιτύχουν τα όνειρα τους, και υπάρχουν κι εκείνοι που απλώς επικεντρώνονται 

στο αποτέλεσμα παρά σε όλους τους λόγους. 

Συχνά οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους επειδή πέφτουν άθελα τους στην 

παγίδα. Για να ζήσετε μια ευτυχισμένη, υγιέστερη, πλουσιότερη και με ικανοποίηση ζωή, πρέπει να 

εστιάσετε στα αποτελέσματα παρά στις δικαιολογίες. 

 

3. «Δεν μπορεί να γίνει» ή «Ας το προσπαθήσουμε»; 

Πολλές φορές, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια πρόκληση, η πρώτη απάντηση που έχουμε είναι 

«Δεν μπορεί να γίνει». Όταν το μυαλό μας στρέφεται στην ιδέα ότι κάτι δεν μπορεί να επιτευχθεί, 

αναπόφευκτα μας δίνει πεποίθηση ότι οι αντίστοιχοι στόχοι δεν μπορούν πραγματικά να επιτευχθούν. 

Με αυτόν τον τρόπο, αφήνουν την έλλειψη κινήτρου να τους οδηγήσει και δεν είναι σε θέση να 

επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Μια απλή αλλαγή νοοτροπίας επέτρεψε σε πολλούς ερευνητές να βρουν νέους λόγους και να 

επιτύχουν μεγάλα πράγματα. Πολλά μεγάλα μυαλά έχουν καινοτομήσει με αδιανόητα αποτελέσματα 
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απλά αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης. Πρέπει να εστιάσετε στην αλλαγή της νοοτροπίας σας και θα 

έρθουν τα αποτελέσματα. 

4. Είστε ένα άτομο που ακολουθεί πιστά τους κανόνες, ή που τους παραβιάζει για να πετύχει 

πιο πολλά;  

Αυτό μπορεί να είναι αμφιλεγόμενο, αλλά με την πάροδο των χρόνων οι επαναστατικές ιδέες και οι 

άνθρωποι έχουν επιτύχει σπουδαία πράγματα όταν δεν συμμορφώνονται με τους γενικά αποδεκτούς 

κανόνες. 

Παρομοίως, εάν αισθάνεστε ότι κάτι σας παρακινεί, τότε ήρθε η ώρα να βγείτε από την ρουτίνα σας και 

να παραβιάσετε τους κανόνες, ώστε να μπορείτε να κάνετε ό, τι σας λέει το μυαλό σας ή αυτό που 

πιστεύετε ότι είναι το σωστό να κάνετε. Είναι ο μόνος τρόπος να βγείτε από τη παγίδα που εσείς 

στήσατε στον εαυτό σας και να κάνετε κάτι που αξίζει τον κόπο. 

Το να κάνουμε επαναλαμβανόμενα κάποια πράγματα και να μην βλέπουμε αλλαγές να 

πραγματοποιούνται με τον τρόπο που θέλουμε μπορεί να μας θυμώσει. Αλλά, εάν έχουμε κίνητρα, 

τότε μπορούμε να τα κάνουμε να λειτουργούν υπέρ μας. Τι λες λοιπόν για να αφήσεις την έλλειψη 

κινήτρου σου και να επιτρέψεις στον εαυτό σου να κάνει σπουδαία πράγματα;  
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ΘΕΜΑ 4 ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) 
 

 

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες στο εξαιρετικά 

σημαντικό θέμα του σχεδιασμού και της διαχείρισης εργασιών 

σε μια ομάδα ή μια μικρή ομάδα και στις δεξιότητες που 

σχετίζονται με αυτά. Θα εξετάσει επίσης την πρακτική πλευρά 

της καθημερινής επιχειρηματικής ζωής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεση με ‘Επιχειρηματικές Ικανότητες’   
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4.1. Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες 
 

 

 

 

1. Τι είναι η υπεύθυνη συμπεριφορά; 

Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι το να είσαι υπεύθυνος είναι το ίδιο με το να είσαι υπόλογος των 

πράξεων σου. Σε μια πρόσφατη έρευνα, ωστόσο, προτείνεται ότι αυτές είναι πολύ διαφορετικές 

έννοιες. Το να είσαι υπόλογος των πράξεων σου σημαίνει ότι είσαι υπεύθυνος και πρόθυμος να 

αποδεχτείς το αποτελέσματα ή τα αποτελέσματα ενός έργου ή δραστηριότητας. Αλλά η υπευθυνότητα 

είναι κάτι παραπάνω. Είναι η νοοτροπία που λέει, "Εγώ είμαι το άτομο που πρέπει να το κάνω αυτό", 

είτε πηγάζει από μια πεποίθησή σας είτε επειδή η δουλειά σας το απαιτεί από εσάς, ή υπάρχει κάποια 

κοινωνική δέσμευση. 

Ένας υπεύθυνος ηγέτης παρουσιάζει αυτήν τη συμπεριφορά σε πολλές κατευθύνσεις. Είναι σημαντικό 

το πώς συμπεριφέρεται ο ηγέτης στους υφισταμένους του, αλλά είναι εξίσου ισχυρή η σχέση του με το 

αφεντικό του και με άλλα τμήματα του οργανισμού. Τέλος, αυτό περιλαμβάνει ένα σύνολο αξιών και 

συμπεριφορών. 

2. Να γνωρίζετε πως να ηγηθείτε των υφιστάμενων/συνεργατών σας  

Με τους υφισταμένους, οι ηγέτες εκδηλώνουν μια υπεύθυνη συμπεριφορά με την προθυμία τους να 

αναλάβουν την ευθύνη και όχι να αποφεύγουν να λαμβάνουν αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 

σταματήσετε να είστε «ένας από την ομάδα» και αντ 'αυτού, να αποδεχτείτε το ρόλο του ηγέτη. Δεν 

είναι διαφορετικό όταν έχετε συνεργάτες, αλλά εδώ έχετε τον ρόλο του «πρώτου μεταξύ ίσων», 

δηλαδή είστε ακόμα ο ηγέτης. 

Το να είστε ηγέτες σημαίνει ο ρόλος σας να έχει ως βάση το αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα από το πόσο 

μεγάλος άνθρωπος είστε, η αποτελεσματικότητά σας καθορίζεται τελικά από τα αποτελέσματα που 

παράγει η ομάδα σας. Ένας υπεύθυνος διευθυντής διασφαλίζει ότι η ομάδα οδεύει με επιτυχία προς τα  

αποτελέσματα. 

 

3. Υιοθετήστε μια υπεύθυνη στάση 

Μια υπεύθυνη ηγεσία δεν είναι η συμπεριφορά, αλλά περιλαμβάνει μια συνολική στάση 

υπευθυνότητας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια υπεύθυνη στάση εκδηλώνεται με την συμπεριφορά. 

Ωστόσο, μια στάση υπευθυνότητας μπορεί να εξέφρασε με πολλούς μικρούς τρόπους. Η συμπεριφορά 

μπορεί μεν να είναι λεπτή, αλλά είναι επίσης σημαντική. 

Η υπεύθυνη συμπεριφορά δεν περιλαμβάνει τα πράγματα για τα οποία υπάρχει άμεση ανταμοιβή, 

αλλά τα πράγματα που είναι προς το συμφέρον της ομάδας. Για παράδειγμα, οι περισσότερες εταιρείες 
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δεν έχουν βρει ακόμη έναν αποτελεσματικό τρόπο να επιβραβεύσουν στελέχη που χρειάζονται χρόνο 

και ενέργεια για να γίνουν επικείμενοι ηγέτες. Ευτυχώς, πολλοί ηγέτες συνεχίζουν να παίρνουν αυτόν 

τον ρόλο πολύ σοβαρά, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούν ποτέ να λάβουν αναγνώριση ή ανταμοιβή. 

Πουθενά δεν εμφανίζεται η στάση του υπεύθυνου ηγέτη πιο ξεκάθαρα από ό, τι στον τρόπο που 

χειρίζεται τους πόρους της εταιρείας. Ο υπεύθυνος ηγέτης χρησιμοποιεί τους πόρους τηε εταιρείας με 

ακόμη μεγαλύτερη προσοχή από ό, τι εάν ήταν δικοί του. Ωστόσο, σε περιπτώσεις μικρών 

επιχειρήσεων, αυτό συμβαίνει συνήθως, οπότε πρέπει να το έχετε υπόψη. 

4. Το παράδοξο ευθύνης-εξουσίας 

Ακούμε συχνά διευθυντές να παραπονιούνται για την έλλειψη εξουσίας. Στην πραγματικότητα, η 

εξουσία έρχεται μόνο όταν ένας ηγέτης επιδείξει υπευθυνότητα. Η εξουσία σπάνια δίνεται σε ένα 

ανώτερο στέλεχος, αλλά κερδίζεται μόνο μέσω της υπεύθυνης συμπεριφοράς. 

“Η διοίκηση δεν έχει δύναμη. Η διοίκηση έχει μόνο την ευθύνη.” - Peter Drucker (1939) 

Οι ηγέτες πρέπει να επιδεικνύουν και να απαιτούν να έχουν υπεύθυνη συμπεριφορά από τον εαυτό 

τους και τους υφισταμένους τους. Αυτό τους επιτρέπει να έχουν επιρροή. 

Πώς μπορείτε να ενισχύσετε την υπευθυνότητα σας; Το πρώτο βήμα είναι να εστιάσετε στο γεγονός ότι 

δεν είστε πλέον αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα δικά σας αποτελέσματα, αλλά για τα αποτελέσματα 

της ομάδας σας. Σημασία δεν έχει τι κάνετε, αλλά το τι επιτυγχάνει η ομάδα ή ο οργανισμός σας. Αυτό 

είναι ένα τεράστιο κενό για πολλούς, ενώ πολλοί δεν το επιτυγχάνουν ποτέ. Το επόμενο βήμα είναι να 



Σ Ε Λ Ι Δ Α  | 40 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

αποδεχτείτε το παράδοξο της ευθύνης- εξουσίας. Ο συνδυασμός μιας υπεύθυνης συμπεριφοράς με 

μιας υπεύθυνης στάσης σας δίνει δυνατή επιρροή και ενισχύει την ανάπτυξη σας ως ηγέτες.  

5. Πέντε συμπεριφορές σημαντικές στο περιβάλλον εργασίας  

Μπορεί να φαίνεται ότι οι δεξιότητες και η εμπειρία είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ενός 

υπαλλήλου, αλλά η συμπεριφορά παίζει εξίσου μεγάλο ρόλο. Σε τελική ανάλυση, σε τι είναι καλός 

κάποιος χωρίς την απαραίτητη στάση;  Υπάρχουν πέντε βασικές συμπεριφορές που πρέπει να 

αναζητήσουν οι μικρές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους για να βεβαιωθούν ότι υπάρχει ένα 

αρμονικό εργασιακό περιβάλλον και παραγωγικό προσωπικό.   

 

- Σεβασμός προς τους άλλους 

Ο σεβασμός στο χώρο εργασίας δεν αφορά αποκλειστικά τον τρόπο επικοινωνίας των υπαλλήλων με τη 

διοίκηση. Οι άνθρωποι που έχουν αυτοσεβασμό δεν το κάνουν μόνο για τους διευθυντές. Σκέφτονται 

τον εαυτό τους και παρουσιάζουν εναλλακτικές ιδέες κατά καιρούς, αλλά με σεβασμό. Οι εργαζόμενοι 

πρέπει επίσης να έχουν σεβασμό όταν αλληλοεπιδρούν με πελάτες καθώς και με συναδέλφους. Εκείνοι 

όταν βλέπουν τέτοιου είδους συμπεριφορά είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίζουν τους άλλους με 

ευγένεια και επαγγελματισμό, ακόμα κι αν διαφωνούν με μια άποψη . 

 

- Ενθουσιασμός για την ζωή 

Κάποιος που είναι ενθουσιώδης για τη ζωή γενικά εκπέμπει μια θετική ενέργεια που αντανακλάται σε 

όλους γύρω. Αφοσιώνεται σε κάθε έργο με ενδιαφέρον, μαθαίνει με ανυπομονησία νέες δεξιότητες και 

ιδέες και τις εφαρμόζει γρήγορα στη δουλειά του. Μερικοί άνθρωποι γεννιούνται με θετική ενέργεια, 

αλλά σε κάποιους μπορεί επίσης να αναπτυχθεί στην πορεία. Διδάξτε στο προσωπικό σας να 

προσεγγίζει κάθε κατάσταση, θετική ή αρνητική, ως πρόκληση και ευκαιρία. 

 

Υιοθετήστε μια στάση "μισό γεμάτο ποτήρι “και ενθαρρύνετε τους υπαλλήλους να την υιοθετήσουν. 

Σύντομα θα αποκτήσουν μια ενθουσιώδη στάση απέναντι στους συναδέλφους, τους πελάτες και σε ό, 

τι κάνουν. 

- Αφοσίωση στη δουλειά 

 Οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται υπαλλήλους που δεν είναι μόνο αφοσιωμένοι στους στόχους και τις 

αρμοδιότητες τους, αλλά δεσμεύονται επίσης για τη δουλειά τους. Οι εργαζόμενοι προβάλλουν μια 

υπεύθυνη στάση δείχνοντας προθυμία να κάνουν ό, τι χρειάζεται για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα 

των θέσεων τους και μέσω της ανάπτυξης νέων ιδεών για να κάνουν την εταιρεία ακόμα καλύτερη. 

Όταν τα αφοσιωμένα άτομα εργάζονται ως ομάδα για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, όλοι 

επωφελούνται.  

 

- Καινοτόμες ιδέες και νέοι τρόποι 
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Οι εργαζόμενοι με μια καινοτόμο στάση δεν αποφεύγουν να δοκιμάσουν κάτι νέο ή να βρουν έναν 

διαφορετικό τρόπο να κάνουν πράγματα. Οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται υπαλλήλους που να 

μπορούν να σκεφτούν έξω από το κουτί και να καινοτομήσουν με νέους τρόπους για να πετύχουν έργα 

και να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. Οι εργαζόμενοι με αυτή τη στάση γνωρίζουν ότι οι ιδέες 

τους μπορεί να μην λειτουργούν ως ο καλύτερος τρόπος για να κάνουν κάτι, αλλά ότι τουλάχιστον η 

μεγαλύτερη αποτυχία θα είναι να μην δοθούν νέες ιδέες. 

 

- Βοήθεια προς τους άλλους 

Είναι σημαντικό να έχετε μια βοηθητική στάση στην δουλειά, είτε αυτό σημαίνει να βοηθάτε τους 

πελάτες για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες τους, είτε να βοηθάτε τους συναδέλφους να επιτύχουν τους 

στόχους της εταιρείας. Όσο πιο βοηθητική είναι η στάση των εργαζομένων, τόσο περισσότεροι 

άνθρωποι θα θέλουν να είναι κοντά τους στη δουλειά και τόσο πιο πρόθυμοι θα είναι να 

συνεργαστούν μαζί τους σε δουλειές και πρωτοβουλίες.  

 

 

Σχέδια Μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σύνδεση με Θέμα 1 – Σχέδιο Μαθήματος 1- Άσκηση 1 

Σχεδιάστε ένα πρόχειρο πλάνο για τις δραστηριότητές σας για την επόμενη εβδομάδα. Στο 

τέλος της εβδομάδας, ελέγξτε αν έχετε καταφέρει να ολοκληρώσετε όλα όσα σχεδιάσατε και 

προσπαθήστε να βελτιωθείτε και να θέσετε ελαφρώς υψηλότερους στόχους την επόμενη εβδομάδα. 
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4.2.  Κάνοντας το σχέδιο 
 

 

Σε γενικές γραμμές, ο σχεδιασμός είναι η βέλτιστη κατανομή των πόρων για την επίτευξη ενός 

συγκεκριμένου αποτελέσματος, καθώς και ολόκληρη η δραστηριότητα καθορισμού των στόχων, των 

καθηκόντων και των πράξεων στο μέλλον. Εάν γίνει αποτελεσματικά, μπορεί να μειώσει πολύ τον 

χρόνο και την προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου. Ένα σχέδιο είναι σαν ένας χάρτης και 

ακολουθώντας ένα σχέδιο, ένα άτομο μπορεί να δει πόσο έχει προχωρήσει προς τον στόχο του έργου 

του και πόσο μακριά βρίσκεται από τον προορισμό του. 

Οι διαδικασίες προγραμματισμού ποικίλλουν ευρέως ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, τα 

χρονοδιαγράμματα, τα οικονομικά, τους εμπλεκόμενους και πολλά άλλα. Σε κάθε τομέα, υπάρχουν 

διαφορετικοί τύποι σχεδίων που βοηθούν τις εταιρείες να έχουν αποτελεσματικότητα και 

παραγωγικότητα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά βήματα που μπορούν να βοηθήσουν στον σχεδιασμό 

μελλοντικών εργασιών και δραστηριοτήτων: 

1. Να έχετε επίγνωση των ευκαιριών  

Αυτό το στάδιο της επίγνωσης θεωρείται από ορισμένους διευθυντές ως η αρχή της διαδικασίας 

σχεδιασμού αντί ως μέρος της διαδικασίας. 

2. Καθορίστε στόχους και βήματα  

Οι στόχοι θα σας βοηθήσουν να προγραμματίσετε την εταιρεία σας για το μέλλον. Να είναι σύντομοι, 

σαφείς και συγκεκριμένοι.  

3. Κάντε προβλέψεις 

Η πρόβλεψη παίζει σημαντικό ρόλο. Με τις προβλέψεις, οι οργανισμοί προσπαθούν να απαντήσουν σε 

διάφορα ερωτήματα σχετικά με τις μελλοντικές προσδοκίες και τα βήματα δράσης. 

4. Βρείτε εναλλακτικά σχέδια δράσης  

Είναι πάντα χρήσιμο να αναζητάτε και να ανακαλύπτετε εναλλακτικά μέτρα, ειδικά αυτά που δεν είναι 

άμεσα εμφανή. Γι’ αυτό, ένας διευθυντής βασίζεται συνήθως στην έρευνα, τον πειραματισμό και την 

εμπειρία του για να εντοπίσει και να αναπτύξει διάφορα πιθανά σχέδια δράσης. Οι μικρές εταιρείες και 

οι νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι συνήθως πολύ ευέλικτες με αυτή την στάση, οπότε μην φοβάστε να 

πειραματιστείτε!  

5. Αξιολογήστε τα εναλλακτικά σχέδια δράσης 

Μόλις εντοπιστούν εναλλακτικά σχέδια δράσης, αφού τα αναζητήσετε και εξετάσετε τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία τους, πρέπει να αξιολογηθούν με βάση το πόσο καλά θα βοηθούσαν τον οργανισμό να 

επιτύχει τους στόχους του. Η αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδίων περιλαμβάνει επίσης τον καθορισμό 

του κόστους και των αναμενόμενων επιπτώσεων του καθενός. Η αξιολόγηση μπορεί να είναι δύσκολη 

λόγω της αβεβαιότητας για το μέλλον, διαφόρων άυλων παραγόντων και ανακριβών στοιχείων . 
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6. Επιλέξτε σχέδιο  

Αφού εντοπίσετε τα εναλλακτικά σχέδια και εξετάσετε προσεκτικά τα πλεονεκτήματα του καθενός, 

πρέπει τώρα οι διαχειριστές να εγκρίνουν ένα σχέδιο και να επιλέξουν μία πορεία. 

Λάβετε υπόψη ότι μερικές φορές θα είναι δυνατό να παρακολουθήσετε πολλά βήματα αντί για ένα. 

Όλα εξαρτώνται από τους στόχους σας και μπορείτε να είστε ευέλικτοι με αυτό το θέμα.  

 

7. Προϋπολογισμός 

Τα πράγματα γίνονται σοβαρά εδώ! Όταν λαμβάνονται αποφάσεις και έχουν οριστεί σχέδια, το τελικό 

βήμα για να τους δοθεί νόημα είναι να τα μετατρέψουμε σε αριθμούς που θα μπουν σε 

προϋπολογισμό. 
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Σύνδεση με “Γνώση Χρηματοοικονομικών” 

 

 

 

4.3. Πως να αναθέσετε σωστά εργασίες  
 

Ένα από τα κλειδιά για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης ομάδας είναι να μάθετε πώς να αναθέσετε 

εργασίες σε άλλους ανθρώπους. Εάν το κάνετε αυτό καλά, μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα μια 

ισχυρή και επιτυχημένη ομάδα ανθρώπων, ικανούς να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις που θέτουν οι 

άλλοι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ανάθεση εργασιών είναι μια τόσο σημαντική δεξιότητα και 

είναι κάτι που πρέπει να μάθετε! 

Πότε να αναθέσετε εργασίες; 

Η ανάθεση εργασίας σε άλλους είναι μια πολύ παραγωγική προσέγγιση όταν γίνεται σωστά, ωστόσο, 

αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να αναθέσετε οτιδήποτε. Για να καταλάβετε πότε είναι πιο κατάλληλη 

στιγμή για ανάθεση εργασιών, κάντε λίγα βασικά ερωτήματα στον εαυτό σας: 

- Είναι μια εργασία που μπορεί να κάνει κάποιος άλλος ή είναι απαραίτητο να το κάνετε μόνοι 

σας; 

- Η εργασία παρέχει την ευκαιρία σε κάποιον άλλον να αναπτύξει νέες δεξιότητες ή να 

αποκτήσει μια νέα γνώση; 

- Είναι ένα επαναλαμβανόμενο έργο; 

- Έχετε αρκετό χρόνο για να αναθέσετε αυτήν την εργασία για να φέρει αποτέλεσμα; Πρέπει να 

υπάρχει χρόνος για σωστή εκπαίδευση και επεξήγηση, μαζί με ανατροφοδότηση και διόρθωση 

λαθών. 

- Είναι κάτι που πρέπει να ανατεθεί; Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα καθήκοντα είναι ζωτικής 

σημασίας και μακροπρόθεσμα (όπως η πρόσληψη νέων ατόμων ή η λήψη οικονομικών 

αποφάσεων) και έτσι δεν πρέπει να ανατεθούν σε άλλα πρόσωπα. 
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Όταν αποφασίζετε να αναθέσετε μια εργασία σε κάποιον άλλο, είναι πάντα καλή ιδέα να 

παρακολουθείτε την πορεία της.  Ένα απλό υπολογιστικό φύλλο ή ένας πίνακας θα λειτουργήσει σε 

αυτήν την περίπτωση.  

 

Σε ποιον να αναθέσετε εργασίες; 

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες, που πρέπει να λάβετε υπόψη: 

- Η γνώση και η εμπειρία του ατόμου 

- Ο προτεινόμενος τρόπος εργασίας του ατόμου 

- Ο τρέχον φόρτος εργασίας του ατόμου 

Πως να αναθέσετε εργασίες; 

Πολλοί τρόποι μπορούν να φανούν χρήσιμοι εδώ: 

- Εξηγήστε με σαφήνεια το επιθυμητό αποτέλεσμα και εξηγήστε όλη τη διαδικασία  

- Προσδιορίστε ποιοι οι περιορισμοί και τα όρια. Εάν υπάρχουν γραμμές που δεν πρέπει να 

ξεπεραστούν όσον αφορά την εξουσία, την ευθύνης ή την υπευθυνότητα. Ξεκαθαρίστε τα από την 

αρχή. 

- Να είναι ορατή η αναλογία υπευθυνότητας προς την εξουσία.  

- Να αναθέσετε εργασίες στους χαμηλόβαθμους υπαλλήλους.  Εάν είστε μικρή εταιρεία 5-10 ατόμων, 

αυτό δεν ισχύει πάντα, αλλά πρέπει να το έχετε υπόψη. 

- Να παρέχετε υποστήριξη και να είστε έτοιμοι να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Η επικοινωνία είναι 

ζωτικής σημασίας παντού! 

Διατηρήστε τον έλεγχο 

Αφιερώστε χρόνο για να εξηγήσετε γιατί επιλέχθηκαν για τη δουλειά, τι αναμένεται από αυτούς κατά 

τη διάρκεια του έργου, τους στόχους που έχετε, όλα τα χρονοδιαγράμματα και τις προθεσμίες και τους 

διαθέσιμους πόρους. Εάν χρειαστεί, ορίστε ένα πρόγραμμα για να ελέγχετε την πρόοδο. 

Με την αποτελεσματική ανάθεση εργασιών, οι ηγέτες μερικές φορές πρέπει να βρουν την ισορροπία 

ανάμεσα στο να δοθεί αρκετός χώρος στους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές τους για 
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να 

επιτύχουν καλύτερα, και στο να εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά και να τους στηρίζουν για να 

βεβαιωθούν ότι  η δουλειά γίνεται σωστά και αποτελεσματικά. 
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4.4. Διαχείριση ομάδων μέσω Διαδικτύου 
 

Οι εικονικές ομάδες γίνονται όλο και περισσότερες στις επιχειρήσεις. Ακόμη και πριν από την πανδημία 

και το lockdown, η εργασία από το σπίτι (online) ήταν μια τάση που αναπτυσσόταν σταθερά σε πολλές 

χώρες, βιομηχανίες και τομείς εργασίας. 

Να θυμάστε ότι η εργασία, η διαχείριση και η καθοδήγηση μιας ομάδας  από το Διαδίκτυο δεν 

διαφέρει δραματικά από το μέσο καθημερινό περιβάλλον εργασίας στο γραφείο, αλλά υπάρχουν λίγα 

πράγματα που θα βοηθήσουν στην ομαλή λειτουργία των πραγμάτων. 

1. Να έχετε ένα καλό σύστημα επικοινωνίας 

Η διατήρηση της ομαλής επικοινωνίας εξαρτάται από το τι αποφασίζει ο οργανισμός ότι λειτουργεί 

καλύτερα. Ανάλογα με τη δομή της ομάδας, η επικοινωνία είναι δυνατή με πολλούς τρόπους, όπως 

email, γραπτές συνομιλίες, συνομιλία μέσω βίντεο κ.λπ. Ένα δίκτυο επικοινωνίας είναι πολύ σημαντικό 

για την ανταλλαγή πληροφοριών, εγγράφων, αναφορών και άλλων απαραίτητων εγγράφων - κάντε την 

έρευνά σας προσεκτικά προτού επιλέξετε τα εργαλεία σας. 

Μερικά από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για τη διαχείριση και τη συνεργασία της ομάδας είναι: 

- Google Calendar (Ημερολόγιο)– θα σας βοηθήσει να οργανώσετε το πρόγραμμα των 

συσκέψεών σας και να παρακολουθείτε όλες τις συναντήσεις μεταξύ ακόμη μεγαλύτερων 

ομάδων 

- Trello – ένα εργαλείο συνεργασίας που μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε τα έργα και τις 

εργασίες σας σε πίνακες. Είναι σαν ένα λευκό χαρτί, γεμάτο με λίστες πάνω χαρτάκια 

σημειώσεων, με κάθε τελεία να είναι μια άσκηση για εσάς και την ομάδα σας. 

- - Εργαλείο ήχου / βίντεο τηλεδιάσκεψης - υπάρχουν πολλές επιλογές, που γίνονται πιο 

διαθέσιμες και εύχρηστες κατά τη διάρκεια πανδημίας του Κορωνιού, όπως Zoom, Microsoft 

Teams, Google Meet, Goto Meeting 

- Slack – μια πλατφόρμα επικοινωνίας με μια μεγάλη λίστα εργαλείων, όπως κανάλια 

συνομιλίας, επιλογές κοινής χρήσης αρχείων και σύνδεση με περισσότερες από 150 υπηρεσίες 

τρίτων μερών, όπως το Google Drive, Trello, Dropbox, Box, Heroku, IBM Bluemix, Crashlytics, 

GitHub, Runscope, Zendesk και Zapier. 

 

2. Να είστε διαθέσιμοι γι’ αυτούς 

Μπορεί να τους απομονώνει να δουλεύουν από το σπίτι. Μην κάνετε τα μέλη της ομάδας σας 

να αισθάνονται ότι απουσιάζουν. Να είστε σε τακτική επαφή μαζί τους για να μιλάτε όχι μόνο 

για τα καθημερινά καθήκοντά τους, αλλά και πέρα από αυτό για γενικά ερωτήματα σχετικά με 

την ημέρα, τη διάθεση και την κοινωνική τους ζωή. Φυσικά, θα πρέπει να έχετε όρια και να μην 

εισβάλλετε στην ιδιωτική τους ζωή. 

3. Να προγραμματίζετε τακτικές συναντήσεις, τόσο ατομικές όσο και ομαδικές   
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Οι ομαδικές συναντήσεις είναι αυτό που συνδέει την διαδικτυακή εργασία και είναι 

πραγματικά απαραίτητες για τη συνολική πρόοδο της ομάδας. Πρέπει επίσης να υπάρχει και 

προσέγγιση ανά άτομο, προκειμένου να παρακολουθείτε μεμονωμένα ζητήματα ή 

λεπτομέρειες. Είναι πολύ χρήσιμο αν έχετε αραιά και που συναντήσεις με ένα μέλος της 

ομάδας. Ίσως μερικοί από αυτούς δυσκολεύονται ή  να θέλουν περισσότερες / λιγότερες 

ευθύνες και δεν αισθάνονται άνετα να μιλούν μπροστά σε όλους. 

4. Ενθαρρύνετε τις φιλικές συζητήσεις 

Οι άνθρωποι είναι από την φύση τους κοινωνικά ζώα και τείνουν να υποθέτουν το χειρότερο 

εάν δεν ξέρουν τι κάνουν οι άλλοι. Για να βοηθήσετε στο κτίσιμο σχέσεων και εμπιστοσύνης 

μεταξύ των μελών της ομάδας, ενθαρρύνετε τα μέλη της ομάδα σας να μοιραστούν τα 

συναισθήματά τους και να συνομιλήσουν σε ανεπίσημο τόνο όποτε μπορούν. Τίποτα δεν είναι 

τόσο προσωπικό, παρά λίγα λόγια για την ημέρα τους, τον καιρό, τα κατοικίδια ζώα τους, τα 

παιδιά ή τους αγαπημένους τους, δηλαδή πράγματα που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά 

τη διάθεση. 
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ΘΕΜΑ 5 ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
 

 

Αυτή η ενότητα θα διδάξει πως να λάβετε πολύτιμες εμπειρίες από παλιές σας 

πράξεις και λάθη και πως να δημιουργήσετε το δικό σας δίκτυο από φίλους και 

γνωστούς για να δουλέψετε για τους στόχους και τα κοινά σας ενδιαφέροντα.  

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεση με ‘Επιχειρηματικές Ικανότητες’   
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5.1. Μαθαίνοντας από την εμπειρία – γιατί είναι σημαντική;  
 

 

 

Στην θεωρία, είναι κοινώς αποδεκτό ότι μόνο μέσω των εμπειριών, των παραδεχόμενων λαθών και των 

αποτυχιών, μπορούμε να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα για να προχωρήσουμε. «Μαθαίνω» 

σημαίνει προχωρώ για να μεγαλώσω, χωρίς τίποτα ή κανένας να με σταματά, αποφεύγοντας τις 

δυσκολίες και τα εμπόδια, μαθαίνοντας από τις αποτυχίες και ξεπερνώντας τες. Συνήθως δεν είναι 

ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι κάποιος μπορεί να μάθει μέσω των εμπειριών της ζωής των άλλων, 

παρά τις συμβουλές τους, την επιμονή και την καθοδήγησή τους.  

“Η εμπειρία είναι κάτι που δεν αποκτάται μέχρι να την χρειαστούμε ” -Sir Laurence Olivier 

 

Σε κάθε τομέα της ζωής, όχι μόνο στις επιχειρήσεις, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι 

μπορούμε να κάνουμε λάθη επειδή δεν είμαστε τέλειοι, και αυτό δεν είναι αποτυχία, αλλά μέρος της 

μαθησιακής διαδικασίας. Εάν θέλουμε να μάθουμε, να εξελιχθούμε και να βελτιωθούμε, δεν υπάρχει 

περίπτωση να μην αποτύχουμε κάποτε.  Ωστόσο, το να σηκωθούμε και να προχωρήσουμε μπροστά μας 

κάνει πιο δυνατούς, πιο γενναίους και σοφότερους. Μας δίνει πολλούς λόγους για να είμαστε 

περήφανοι. 
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5.2.  Αξιολογώντας τις επιτυχίες και τις αποτυχίες 
 

Η αξιολόγηση του εαυτού μας μας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε και να κατανοήσουμε όλες 

τις καλές (και όχι τόσο μεγάλες) εμπειρίες μάθησης και στιγμές που είχαμε στην δουλειά. 

Οποιοσδήποτε μπορεί να επωφεληθεί από την αξιολόγηση του εαυτού του, αλλά είναι ακόμη πιο 

ωφέλιμο για όλους εάν μπορούμε επίσης να ενθαρρύνουμε τους άλλους να αναπτυχθούν μέσω της 

αξιολόγησης. Δεν υπάρχει ίδια μέθοδος αξιολόγησης για όλους. Όπως επίσης δεν υπάρχει λόγος να 

αναλογιστούμε αποκλειστικά για προσωπικές ή επαγγελματικές εμπειρίες. 

Η αξιολόγηση είναι ένας γενικός όρος για εκείνες τις πνευματικές και συναισθηματικές δραστηριότητες 

στις οποίες τα άτομα εμπλέκονται για να εξερευνήσουν τις εμπειρίες τους, προκειμένου να ο να 

κατανοήσουν και να εκτιμήσουν νέα πράγματα. — Boud, Keough, & Walker, 1985 

1. Πλεονεκτήματα 

- Σας βοηθά να μάθετε από τα λάθη σας. Βρισκόμαστε στο δρόμο για να επαναλάβουμε τα λάθη 

και τις αποτυχίες μας εάν δεν αναλογιστούμε τα λάθη και τις αποτυχίες μας. Μπορούμε να 

είμαστε πιο έξυπνοι και να επιλέξουμε να σκεφτούμε αυτά τα λάθη και τις αποτυχίες. 

Βλέπουμε τι πήγε στραβά και πώς μπορούμε να τα αποτρέψουμε στο μέλλον. Τα λάθη και οι 

αποτυχίες είναι πολύτιμα εργαλεία εκμάθησης επειδή μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως 

σκαλοπάτι στην «σκάλα» προς την βελτίωση, αντί να νιώθουμε ντροπιασμένοι ή 

αναστατωμένοι. 

- Σας βοηθά να βοηθήσετε τους άλλους. Αν αξιολογήσετε τον εαυτό σας, μπορείτε να 

αποκτήσετε πολλές πληροφορίες που μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμη εμπειρία εκμάθησης 

για εσάς και για τους άλλους. Μπορείτε πάντα να μοιραστείτε ό, τι έχετε μάθει για να 

βοηθήσετε τους άλλους να μάθουν τα ίδια πράγματα. 

- Σας δίνει θετικά σχόλια. Όταν σκεφτόμαστε τα πράγματα που κάναμε σωστά, αυτό μας 

επιτρέπει να γιορτάζουμε τις μικρές επιτυχίες της ζωής - επαγγελματικές και προσωπικές.  

- Σας επιτρέπει να βλέπετε τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Ένα λάθος, μια αποτυχία, μια 

αγχωτική δραστηριότητα ή κάτι παρόμοιο μπορεί να φαίνεται σαν να σημαίνει τα πάντα. 

Μπορεί να φαίνεται εξαιρετικά σοβαρό. Ωστόσο, εάν αφιερώσουμε ένα λεπτό για να πάμε 

πίσω και να σκεφτούμε αυτά τα προβλήματα, και πώς δεν σημαίνουν και πολλά, αυτό μπορεί 

να μας ηρεμήσει και να μειώσει τα επίπεδα του άγχους μας. Βλέπουμε τα πράγματα από άλλη 

οπτική γωνία προοπτική και αυτό μας δίνει τη δύναμη να επικεντρωθούμε στα πιο σημαντικά 

πράγματα. 

 

2. Πως να ξεπεράσουμε μια αποτυχία 

- Η αποδοχή είναι το κλειδί. Αναγνωρίστε ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ελπίζατε. Αυτό μπορεί 

να είναι λίγο επώδυνο, αλλά όσο πιο γρήγορα το αποδεχτείτε, τόσο πιο γρήγορα μπορείτε να το 

ξεπεράσετε. 

- Να θυμάστε ότι απλώς και μόνο επειδή αποτύχατε δεν σημαίνει ότι είστε εσείς αποτυχημένοι. Αντί να 

ζείτε με αυτήν την καταστροφική νοοτροπία, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι με κάθε προσπάθεια που 

 



Σ Ε Λ Ι Δ Α  | 53 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

κάνετε η αποτυχία γίνεται όλο και λιγότερο πιθανή. Αυτό συμβαίνει επειδή μαθαίνετε από κάθε 

αποτυχία. 

- Κάθε επιτυχημένο άτομο έχει αποτύχει σε κάποια φάση της ζωής του. Η Ρώμη δεν κτίστηκε "σε μια 

μέρα" για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, και δυστυχώς σήμερα τα μέσα δικτύωσης δεν 

βοηθούν σε αυτό το θέμα. Συχνά βλέπουμε μόνο τις επιτυχίες των ανθρώπων που ακολουθούμε ή 

θαυμάζουμε. Οι αποτυχίες τους σπάνια εμφανίζονται στο κοινό. Μην μπερδεύετε τις καλύτερες 

στιγμές που παρουσιάζουν τα μέσα δικτύωσης με την πραγματική ζωή. 

- Πες δυνατά σε κάποιον ότι απέτυχες. Μερικές φορές αυτό μπορεί να είναι μια τεράστια ανακούφιση. 

Όταν μοιράζεστε την ήττα που βιώσατε με κάποιον άλλο, ντρέπεστε λιγότερο για τις πράξεις σας. Η 

αποτυχία δεν χρειάζεται να είναι μυστικό. Φωνάζοντας την δυνατά, παίρνετε τη δύναμη που η 

αποτυχία σας έχει πάρει. 

- Προχώρα. Ναι, ο προβληματισμός είναι καλός. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξοδέψετε πάρα πολύ 

χρόνο για να σκέφτεστε την αποτυχία προτού αναλάβετε ξανά δράση. Μάθετε το μάθημα σας και 

δοκιμάστε ξανά! 
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5.3. Ομαδικότητα 
 

Η ομαδικότητα είναι η συλλογική προσπάθεια μιας ομάδας για την επίτευξη ενός κοινού στόχου ή την 

ολοκλήρωση μιας εργασίας με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Είναι πολύ γενικός 

ορισμός και δεν καλύπτει καμία από τις περίπλοκες λεπτομέρειες που υπάρχουν στην διαχείριση μιας 

ομάδας, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις το διαθέσιμο υλικό που υπάρχει μιλά για μεγαλύτερες 

ομάδες και μεγάλους οργανισμούς. Σε αυτό το θέμα, θα εξετάσουμε μόνο τις πιο σημαντικές αρχές για 

την επιτυχή διαχείριση μιας σχετικά μικρή ομάδας. 

1. Να έχετε ξεκάθαρο σκοπό, στόχους και προσδοκίες  

 Η επιτυχημένη διαχείριση μιας ομάδας ξεκινά με την απάντηση σε δύο πολύ βασικές ερωτήσεις: γιατί 

υπάρχει η ομάδα και ποιοι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν (σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο). Το «γιατί» 

αναφέρεται στην καρδιά και οι στόχοι αναφέρονται στο μυαλό. Πρέπει να απαντήσετε και τα δύο. Το 

«γιατί» είναι επίσης η κόλλα που ενώνει τους ανθρώπους και τους συνδέει σε συναισθηματικό 

επίπεδο. 

Όμως, το να έχεις δυναμισμό δεν είναι ποτέ αρκετό. Πρέπει επίσης να υπάρχει κι ένας σαφής στόχος 

για το τι πρέπει να επιτευχθεί και ποια μέτρα πρέπει να πάρετε για να φτάσετε εκεί. Πάρα πολλές 

φορές, οι αρχηγοί υποθέτουν ότι η ομάδα ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γίνει και πώς μπορεί να 

επιτευχθεί ο στόχος. 

Δεδομένου ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να διαβάσουν το μυαλό των άλλων, πρέπει πάντα να 

επικοινωνείτε με σαφήνεια για το τι πρέπει να κάνουν, τι αναμένουν από κάθε άτομο και ποια είναι τα 

βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας. 

2. Κτίστε ένα τείχος εμπιστοσύνης μέσα στην ομάδα 

Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για μια ομάδα για να εξελιχθεί σε μια δυσλειτουργική ομάδα 

ανθρώπων είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Εάν τα μέλη της ομάδας βρίσκονται σε κατάσταση άμυνας 

επειδή υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, τότε συχνά δεν υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον, 

κουτσομπολεύουν, χειραγωγούνται ή ακόμα και συνωμοτούν μεταξύ τους. Αυτό είναι μια μεγάλη 

σπατάλη ενέργειας, χρόνου και αποτελεσματικότητας. 

Τότε το μεγάλο ερώτημα είναι, πώς θα κτίσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της ομάδας; 

Παραδόξως, οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι δεν είναι αυτοί που συνήθως ακολουθούν οι ηγέτες. 

Μπορεί να μην πάει το μυαλό σας, αλλά αυτά που έχουν μικρό αντίκτυπο στο κτίσιμο εμπιστοσύνης 

στην ομάδα, είναι η αναγνώριση και η αλήθεια. 

Από την άλλη πλευρά, αυτά που βοηθούν περισσότερο στο κτίσιμο εμπιστοσύνης είναι το να δείχνει τις 

αδυναμίες του ένας ηγέτης, ενημερώνοντας για την κάθε πρόθεση που υπάρχει πίσω από τις ενέργειες 

του και η δέσμευση του. Εν ολίγοις: ως ηγέτης, είναι καλύτερο να είσαι άνθρωπος και να δείχνεις τις 

αδυναμίες σου. Δείξτε πραγματικό ενδιαφέρον στα μέλη της ομάδας σας, ενθαρρύνετέ τα να 

μοιραστούν εμπειρίες, να δείξουν αξιοπιστία και ακεραιότητα, αξιολογήστε τα με πολλούς τρόπους και 

ενημερώστε τους για την κάθε πρόθεση που υπάρχει πίσω από τις ενέργειες σας . 
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3. Πραγματοποιήστε τακτικές συναντήσεις για προγραμματισμό και αξιολόγηση 

 Οι συναντήσεις μπορεί να είναι τεράστια σπατάλη χρόνου. Όχι όμως εάν γίνονται σωστά με σαφή και 

συγκεκριμένη πρόθεση. Η ομάδα χρειάζεται μια ξεκάθαρή δομή προγραμματισμού και αξιολόγησης, με 

τακτική επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο. Μια τέτοια τακτική οδηγεί στην αφοσίωση της ομάδας, την 

υπευθυνότητα και σε αποτελέσματα. 

Ως ηγέτης βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει ένα σαφές πλαίσιο για τις προτεραιότητες, την ανάθεση και 

εποπτεία καθηκόντων. 

4. Να είστε καλός προπονητής 

Σύμφωνα με πολλά ερευνητικά άρθρα, το νούμερο ένα πράγμα που κάνουν οι καλοί ηγέτες 

διαφορετικά είναι ότι προπονούν τα μέλη της ομάδας τους. Χρειάζονται χρόνο για να δείξουν σε κάθε 

άτομο πώς τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα, πως να τους  ενθαρρύνουν, να τους στηρίξουν 

και για να τους παρέχουν ό,τι χρειάζονται για να προοδεύσουν. Οι καλοί ηγέτες ως προπονητές ακούνε 

ενεργά, κτίζουν μια καλή σχέση με τα μέλη της ομάδας, κάνουν ερωτήσεις και κάνουν εποικοδομητικά 

σχόλια. Εάν θέλετε να διαχειριστείτε με επιτυχία μια ομάδα, πρέπει να γίνετε καλός προπονητής. 
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5.4. Δικτύωση 
 

1. Τα βασικά 

Σε γενικές γραμμές, η δικτύωση είναι: 

- Η σύνδεση με ανθρώπους και η ανάπτυξη αμοιβαίων σχέσεων 

- το να ζητάμε  βοήθεια από άτομα (χωρίς να αισθανόμαστε ότι τους επιβάλλουμε κάτι) 

- Η συγκέντρωση και ανταλλαγή πληροφοριών, επαφών και εμπειριών 

-το να ακούμε 

Είτε επεκτείνετε το δίκτυό σας για να βρείτε μια νέα δουλειά, να αναπτύξετε την καριέρα σας, να 

εξερευνήσετε νέες επιλογές για την καριέρα σας ή να διευρύνετε τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες, 

είναι σημαντικό να δείτε την δικτύωση ως η ανταλλαγή πληροφοριών, επαφών ή εμπειριών. Σε 

οποιοδήποτε τομέα της αγοράς ή σημείο της καριέρας σας, η δικτύωση σάς βοηθά να συνδεθείτε 

προσωπικά με άλλους και να δημιουργήσετε σχέσεις υποστήριξης και σεβασμού ώστε και οι δύο 

πλευρές να ανακαλύψετε και να αποκτήσετε αμοιβαία οφέλη. 

Στις μέρες μας η δικτύωση είναι σημαντική επειδή σας επιτρέπει να επιτύχετε τους στόχους σας 

γρηγορότερα, αυξάνει την ορατότητά σας στην αγορά, σας παρέχει μελλοντικές επαγγελματικές 

επιλογές και προσφέρει μια σχέση με ανθρώπους / πόρους που μπορείτε να αξιοποιήσετε στην ζωή 

σας.   

2. Προετοιμαστείτε 

- προετοιμάστε μια εισαγωγή του εαυτού σας που να είναι ξεκάθαρη, ενδιαφέρουσα. Αυτό θα σας 

επιτρέψει να ξεκινήσετε μια συνομιλία με αυτοπεποίθηση και να μοιραστείτε πληροφορίες για εσάς 

και τα ενδιαφέροντά σας. 

- Οι τελευταίες ειδήσεις ή δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να παρέχουν 

ενημερώσεις για τρέχοντα γεγονότα και ειδήσεις του κλάδου που θα σας βοηθήσουν να συνδεθείτε. 

- Να είστε προετοιμασμένοι να δικτυωθείτε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να δικτυωθείτε σε ένα 

συνέδριο, γάμο, παιχνίδι με μπάλα ή στη στάση του λεωφορείου. Θα βοηθήσει πραγματικά αν είστε 

εξωστρεφής άνθρωπος, αλλά ακόμα κι αν δεν είστε, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες όπου μπορείτε να 

συνδεθείτε με άτομα σε ένα πιο επίσημο περιβάλλον. 

- Προσδιορίστε τους στόχους που θέλετε να πετύχετε στο συμβάν της δικτύωσης πριν πάτε (π.χ. να 

μάθετε περισσότερα για ένα συγκεκριμένο πεδίο, για εργασία / πρακτική, εύρεση συνεργατών κ.λπ.) 

3. Κάντε μια ελκυστική εισαγωγή και συνδεθείτε 

Κάντε μια ελκυστική εισαγωγή. ένας γρήγορος τρόπος για να παρουσιάσετε τον εαυτό σας όταν 

συστήνεστε σε ξένους. Μια ελκυστική εισαγωγή προετοιμάζει το έδαφος για να ενδιαφερθεί 

κάποιος να μάθει περισσότερα για εσάς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τόπους, όπως 

συνέδρια, εκθέσεις, σχολικές επισκέψεις, κοινωνικές επισκέψεις κ.λπ. Διατηρήστε την σύντομη και 

απλή και προσπαθήστε να κάνετε μια ενδιαφέρουσα αρχική δήλωση. Οι άνθρωποι είναι πιο 

πρόθυμοι να ακούσουν αν τραβήξετε την προσοχή τους με την πρώτη πρόταση. 
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- Πηγαίνετε όπου βρίσκονται και οι άλλοι για να σας δουν 

- Κάντε επαφή με τα μάτια με αυτούς που μιλούν. Η μη λεκτική επικοινωνία είναι πολύ 

σημαντική και περίπλοκη, αλλά μπορείτε να τηρήσετε τα βασικά, δηλαδή να κοιτάξετε τους 

ανθρώπους στα μάτια, να προσπαθήσετε να φαίνεστε ότι ενδιαφέρεστε για αυτούς, να είστε 

ευγενικοί και να χαμογελάτε! 

- Ακούστε περισσότερα, μιλήστε λιγότερο. Όταν βρίσκεστε σε ένα νέο περιβάλλον, δεν θα 

φαίνεται καλό γίνετε ενοχλητικοί. 

- - Συνεχίστε να περπατάτε μέσα στο δωμάτιο. Θα έχετε περισσότερες πιθανότητες να 

παρατηρήσετε και να γνωρίσετε νέα ενδιαφέροντα άτομα.  

4. Συνδεθείτε 

- Τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα μιας συνομιλίας με έναν ξένο είναι τα πιο δύσκολα, αλλά θα γίνει πιο 

εύκολο καθώς μαθαίνετε περισσότερα για το άτομο, την εμπειρία και τα ενδιαφέροντά του. Τα κοινά 

ενδιαφέροντα βοηθούν τους «ξένους» να συνδεθούν μεταξύ τους. 

- Σπάστε τον πάγο με μια ανοιχτή ερώτηση: Είστε…; Εσείς...; Στη συνέχεια, κάντε μια κλειστή ερώτηση: 

Ποιος; Που; Οι οποίες; Στη συνέχεια, επαναλάβετε με πιο ανοιχτές ερωτήσεις. 

- Οι καλύτεροι άνθρωποι στη δικτύωση είναι οι καλύτεροι ακροατές. Ο καθένας μπορεί να σας μιλά για 

δέκα λεπτά εάν δεν μιλάτε για τον εαυτό σας. 

- Πραγματοποιήστε ποιοτικές και όχι μεγάλες συνομιλίες. Να είστε ικανοποιημένοι με μια ποιοτική 

συνομιλία με 5-7 άτομα, τα οποία θα σας θυμούνται για το τι μιλήσατε και την επόμενη μέρα. 

- Να σέβεστε το χρόνο τους. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ενδείξεις του άλλου ατόμου που να 

δείχνουν ότι είναι μπορούν να συνεχίσουν την συζήτηση. 

5. Αξιολόγηση 

 

- Κρατήστε ένα αρχείο μετά το συμβάν δικτύωσης. Δημιουργήστε μια λίστα με τα άτομα με τα οποία 

μιλήσατε, ώστε να μην ξεχάσετε πώς και πότε συναντηθήκατε. Ένα γνωστό κόλπο για να συνδεθείτε με 

ένα άτομο είναι κατά τη διάρκεια της εισαγωγής μεταξύ των δυο σας να επαναλάβετε προφορικά το 

όνομά τους με κάποιο τρόπο. Όταν συστήνονται, μπορείτε απλά να πείτε "Μιχαήλ; Χαίρομαι που σε 

γνωρίζω, είμαι ο Νικολάι »ή μια παρόμοια φράση. 

-Πες ευχαριστώ". Δείξτε την ευγνωμοσύνη σας για μια αναφορά, ακόμη και αν δεν υπάρχει 

αποτέλεσμα. 

- Κρατήστε τις υποσχέσεις σας. Εάν υποσχεθείτε να "αναλάβετε δράση", τηρήστε την υπόσχεση σας. 

- Να είστε επίμονοι. Η δικτύωση είναι μια ατελείωτη διαδικασία. 

- Κρατήστε ενημερωμένο το "δίκτυό σας". Μοιραστείτε καλά νέα, ιστορίες επιτυχίας, πόρους και 

πληροφορίες στο δίκτυό σας. 

6. Τι να μην ξεχνάτε 

- Ποιότητα σε σχέση με την ποσότητα 

- Γνωρίστε τους ανθρώπους προσωπικά και επαγγελματικά 

- Αφιερώστε χρόνο για να γνωρίσετε άλλα άτομα 

- Η ντροπή μπορεί να παρερμηνευθεί ως αδιαφορία 

- Κάντε ένα διάλειμμα προσεγγίζοντας κάποιον που γνωρίζετε 

- Σε μια συνομιλία δίνουμε και παίρνουμε  

7. Δέκα σύντομες συμβουλές για επιτυχημένη δικτύωση 

- Ελκυστική εισαγωγή: Περιγράψτε τον εαυτό σας συνοπτικά και εντυπωσιακά. 
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- Να είστε διαφορετικοί - Διαφοροποιηθείτε. Το κεφάλι ψηλά. Να είστε οι καλύτεροι σε κάτι. 

- Βοηθήστε τους άλλους. Βοηθήστε τους άλλους και θα σας βοηθήσουν. 

- Προσωπική ακεραιότητα - Η ακεραιότητα, η εμπιστοσύνη και η φήμη είναι ζωτικής σημασίας για τη 

δικτύωση. 

- Στόχοι. Ομάδες και επαφές που σχετίζονται με τους στόχους και τις δυνατότητές σας. 

- Σχέδια και στόχοι . Προγραμματίστε τη δικτύωσή σας. Ξέρετε τι θέλετε. 

- Ακολουθήστε: όταν τους ακολουθήσετε σε συσκέψεις και με αναφορές πολλά μπορούν να συμβούν. 

- Να είστε θετικοί: Να ασκείτε θετική επιρροή σε όλους και σε όλα. 

- Συνεχής επικεντρωμένη προσπάθεια. Να είστε συγκεντρωμένοι και πάντα έτοιμοι 

- Ισορροπία στην ζωή. Η ισορροπία και η ρεαλιστικότατα δίνει σιγουριά. 

8. Τελικές σκέψεις 

Κάθε φορά που συναντιέστε με ένα καινούριο πρόσωπο, είστε ένα βήμα πιο κοντά στο να 

αισθάνεστε πιο σίγουροι και να πιστεύετε στην ικανότητά σας να μάθετε και να μεγαλώνετε το 

δίκτυό σας. Η καλύτερη δικτύωση δεν είναι απλώς μια σύνδεση με ένα άτομο, αλλά μια συνεχής 

σύνδεση. Η δικτύωση δεν σταματά όταν τελειώσει το συμβάν ή η συνάντηση. Φροντίστε να 

κυνηγήσετε όσους έχετε γνωρίσει, να κρατήσετε επαφή, να μοιραστείτε πληροφορίες και να 
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προσφέρετε βοήθεια με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε. Μια καλή μέθοδος επικοινωνίας με το 

δίκτυό σας είναι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
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