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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 2 – Πως να δώσετε κίνητρο στον εαυτό σας 

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Σκοπός 

Αυτό το μάθημα θα παρουσιάσει τις σημαντικές έννοιες και τις 
μεθόδους για απόκτηση κινήτρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
όχι μόνο στην επαγγελματική, αλλά και στην προσωπική μας ζωή. 

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 

 Φυλλάδιο 2 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Ιδέες και τεχνικές που δίνουν κίνητρο (20 
λεπτά) 
 
2. Άσκηση 2: Παραδείγματα προσωπικών κινήτρων 
(Φυλλάδιο 1) (5 λεπτά) 
 
3. Άσκηση 3: Παραδειγματα που δίνουν προσωπικό 
κίνητρο στην επιχειρηματική και επαγγελματική ζωή 
(Φυλλάδιο 2) (5 λεπτά) 
 

3.1 Συζητήστε τα αποτελέσματα (10 λεπτά) 
 

1. Άσκηση 4: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά) 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Παραδείγματα προσωπικών κινήτρων 

 

 

- Ένας άντρας που πηγαίνει στη δουλειά μόνο επειδή την βλέπει ως μέσο για να 

πληρώνει τους λογαριασμούς, να κρατήσει την οικογένειά του στην πλάτη του, και που 

πέφτει στα πόδια του αφεντικού του, δεν είναι ένας άντρας με κίνητρο. Ενώ ένας 

άντρας που δεν χρειάζεται ώθηση από εξωτερικούς παράγοντες για να πάει στην 

δουλειά καθημερινά και βρίσκει ικανοποίηση σε αυτό που κάνει είναι ένας άντρας με 

κίνητρο. 

 

- Ο μαθητής που ολοκληρώνει τις εργασίες του μόνο επειδή οι γονείς του τον 

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

ένας μαθητής με κίνητρο. Ενώ, ο μαθητής που ολοκληρώνει τις εργασίς του χωρίς να 

τον σπρώχνει κάποιος, αλλά επειδή θέλει να μάθει και να πετύχει στο σχολείο, είναι 

ένας μαθητής με κίνητρο.  

 

 

- Η γυναίκα που πηγαίνει στο γυμναστήριο μόνο όταν οι φίλοι της την «σέρνουν» μαζί 

τους εκεί ή επειδή ο γιατρός της είναι απόλυτος ότι πρέπει να ασκείται για να είναι 

υγιής,  δεν είναι μια γυναίκα με προσωπικό κίνητρο. Η γυναίκα που απολαμβάνει τον 

τρόπο που την κάνει να αισθάνεται η σωματική άσκηση και που προγραμματίζει τον 

χρόνο της για να πάει στο γυμναστήριο κι όχι όταν κάποιος την ενθαρρύνει, είναι μια 

γυναίκα με προσωπικό κίνητρο.  

  



Σ Ε Λ Ι Δ Α  | 3 

 

 
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 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2: Παραδειγματα που δίνουν προσωπικό κίνητρο στην 

επιχειρηματική και επαγγελματική ζωή 

 

 

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 με την διαχείριση μιας επιχείρησης, αλλά η σκέψη ότι δουλεύουν για κάποιον άλλο τους 

προκαλεί περισσότερο πόνο, από τους κινδύνους του να έχουν μια επιχείρηση δική τους.   

Ή, κάποιοι υποστηρίζουν ότι πονάει περισσότερο το «ποτέ δεν προσπαθώ» από το «απέτυχα». 

Ένας ιδιοκτήτης μιας μικρής επιχείρησης πιθανότατα κατέβαλε τεράστιο χρόνο, χρήμα και ενέργεια για 

την προσπάθειά του. Δεν υπάρχει κάτι που να εγγυείται την επιτυχία. Ένα παράδειγμα που δείχνει 

κινήτρο σε μια επιχείρηση είναι όταν κρατάτε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και όταν κάνετε τα πάντα για 

να μην φύγετε από τον κόσμο τον επιχειρήσεων.   

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

αποφασίζει να επενδύσει περισσότερα χρήματα στο μάρκετινγκ. Μπορεί να μην έχει τόσα χρήματα για 

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

κάνει ό, τι μπορεί για να μάθουν την επιχείρηση του όλο και περισσότεροι άνθρωποι. 


