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Σχέδια Μαθήματος για τους ενήλικες 

εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς/καθηγητές που θα 

χρησιμοποιηθούν για το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ FINE2WORK.  

 

 

 

Όνομα Ενότητας: Επιχειρηματικές Δεξιότητες 

Θέμα 3: Κίνητρο και επιμονή  

Σχέδιο μαθήματος 1 – Εισαγωγή στα βασικά 

Διάρκεια: 55 λεπτά 

Σκοπός 

Αυτό το μάθημα θα παρουσιάσει την βασική ιδέα και τις ιδέες 
σχετικά με τα κίνητρα και την επιμονή και θα βοηθήσει στην 
κατανόηση των μελλοντικών μαθημάτων. 

Ομάδα-Στόχος 
Ενήλικες (ειδικά γυναίκες) 
 

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προσωπική συσκευή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο   

 Power point παρουσίαση 

 Άσπρος πίνακας 

Εργαλεία/ Υλικό 
 Φυλλάδιο 1 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Εισαγωγή – Τι είναι το κίνητρο και γιατί είναι 
σημαντικό (10 λεπτά) 

 
2.  Άσκηση 2: κατανοώντας γιατί το κίνητρο και η επιμονή 

είναι σημαντικά στην καθημερινότητα μας (Φυλλάδιο 1) (5 
λεπτά) 

 
3. Άσκηση 3: Διεξάγετε μια διαδικτυακή έρευνα και βρείτε 

μια διεθνή ετερεία όππου οι υπαλλήλοι της είναι 
χαρούμενοι. Προσέξτε τα σχόλια που κάνουν για το 
μανετζμεντ και τα στοιχειά που τους δίνουν κίνητρο (15 
λεπτα) 

4.  
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2.2 Συζητήστε τα αποτελέσματα (15 λεπτά) 
 

5. Άσκηση 4: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά) 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Βασικές έννοιες 

 

 

 

Το θέμα του κινήτρου και της επιμονής είναι περίπλοκο και απαιτεί μελέτες από διάφορους τομείς της 

επιστήμης, αλλά τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε στο παρόν στάδιο είναι ότι: 

- Το κίνητρο είναι η κινητήρια δύναμη που βοηθά στην επίτευξη ορισμένων στόχων. Είναι μια 

προσωρινή κατάσταση αλλά και μια κατάσταση με δυναμική, που δεν πρέπει να συγχέεται με 

προσωπικά χαρακτηριστικά ή συναισθήματα, ακόμα κι αν υπάρχει σύνδεση. 

- Η επιμονή είναι η επίμονη αποφασιστικότητα να εμείνουμε σε ένα σχέδιο ή πορεία δράσης, χωρίς 

υπάρχουν στο μυαλό μας: η αποθάρρυνση, η αντίθετη άποψη ή  προηγούμενες αποτυχίες 

Και οι δύο έννοιες συνδέονται μεταξύ τους, αλλά δεν είναι ίδιες. 


