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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 12 – Πως να αναθέσετε σωστά εργασίες 

Διάρκεια: 65 λεπτά 

Σκοπός 

Αυτό το μάθημα θα δώσει πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση 
εργασιών - πότε, πώς και ποιος αναλαμβάνει εργασίες προκειμένου 
να βελτιωθεί μια δουλειά. 

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: Τα βασικά – πότε, πως και σε ποιον να 

αναθέσουμε εργασίες αποτελεσματικά (Φυλλάδιο 1) (20 

λεπτά) 

 
1.1 Μελέτη περίπτωσης: Πάρτε παράδειγμα από επαγγελματίες. 

Δείτε το πιο κάτω βίντεο:  https://youtu.be/GBliK1VYqYI?t=91 (15 

λεπτά) 

 

2.1 Συζήτηση: Θα εμπιστευόσασταν να κάνει κάποιος άλλος τις 

δουλειές σας; Πως ξέρετε αν είναι το κατάλληλο άτομο; (20  λεπτά) 

 

 

https://youtu.be/GBliK1VYqYI?t=91
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Άσκηση 2: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά) 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Κρατήστε τον έλεγχο της κατάστασης όταν 

αναθέτετε εργασίες  

 

 

Αναθέτοντας εργασίες αποτελεσματικά, οι ηγέτες μερικές φορές καλούνται να βρουν ισορροπία 

δίνντας χρόνο στα άτομα να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες τους για μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα, ελέγχοντας ταυτόχρονα την κατάσταση και στηρίζοντας τους για να γίνει η 

δουλειά σωστά και να φέρει αποτελέσματα.    

 

 

 

 

 


