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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 4: Ανάληψη πρωτοβουλιών (Σχεδιασμός και διαχείρηση) 

Σχέδιο μαθήματος 10 – Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Σκοπός 

Αυτό το σύντομο μάθημα θα δώσει κάποια εικόνα για την υπεύθυνη 
συμπεριφορά και γιατί είναι σημαντική, πώς να καθοδηγήσετε την 
ομάδα και τους συνεργάτες σας και τι είναι σημαντικό στο χώρο 
εργασίας. 

Ομάδα-Στόχος Ενήλικες (ειδικά γυναίκες  

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προσωπική συσκευή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Powerpoint παρουσίαση 

 Άσπρος πίνακας 
 

Εργαλεία/ Υλικό 
 Φυλλάδιο 1 

 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Παρουσιάζοντας τις έννοιες της υπεύθυνης 
συμπεριφοράς και στάσης (20 λεπτά) 
  

2.  Άσκηση 2: πως να ηγηθείτε της ομάδας και των 
συνεργατών σας; (10 λεπτά) 
  

3. Άσκηση 3: Μελέτη περίπτωσης – Πέντε συμπεριφορές 
σημαντικές στο περιβάλλον εργασίας (Φυλλάδιο 1) (10 
λεπτά) 
 

3.1 Σχεδιάστε ένα πρόχειρο πλάνο για τις δραστηριότητές σας για 
την επόμενη εβδομάδα (10 λεπτά) 
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Άσκηση 4: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά) 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Πέντε συμπεριφορές σημαντικές στο περιβάλλον 

εργασίας 

 

 

- 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 αλληλεπιδρούν 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 θέσεών 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 

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 
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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.  

-  


