


ΕΝΟΤΗΤΑ 2:
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ



• Στην Ε1 πραγματοποιήσαμε μια δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης για να 

διαπιστώσουμε εάν έχετε την απαραίτητη επιχειρηματική νοοτροπία και το 

απαραίτητο σύνολο επιχειρηματικών δεξιοτήτων, με βάση τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία σας.

• Στην Ε2 θα μάθουμε πώς να ενισχύσουμε περαιτέρω τα δυνατά μας 

σημεία, να αισθανόμαστε αυτοπεποίθηση, να εμπιστευόμαστε τους 

άλλους και να ξεπερνάμε τον φόβο της αποτυχίας

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Ε1) ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (Ε2)



Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να προβληματιστείτε και να 

δημιουργήσετε τους προσωπικούς σας πόρους! 

Θα εξερευνήσετε: 

•Πώς να ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή σας

•Την ικανότητά σας να εμπιστεύεστε άλλους άνθρωπους

•Στρατηγικές για την αντιμετώπιση του φόβου 

αποτυχίας

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 



ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020



Η ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Για να επιτύχουμε, χρειαζόμαστε αυτοπεποίθηση:

• Για την ιδέα/το έργο μας και τον εαυτό μας

• Μας επιτρέπει να δρούμε

• Μας βοηθά στην ανάπτυξη αξιοπιστίας, όταν παρουσιάζουμε κάτι

σε άλλους



ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

• Παίξτε τον ρόλο σας (υποκριθείτε για να τα καταφέρετε)

• Γίνετε ένα με τον ρόλο σας 

• Μιλήστε δυναμικά

• Σκεφτείτε θετικά

• Αναλάβετε δράση

• Να είστε προετοιμασμένοι



ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΟΥΜΕ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

∆οκιμάστε τις ιδέες σας
•Πρώτα με συναδέλφους και φίλους
•Με συμβούλους και μέντορες
•Μόνο τότε: με πιθανούς χρηματοδότες/πελάτες

Να θέσετε τις ιδέες σας υπό αμφισβήτηση
•Ζητήστε κριτική
•Μάθετε από την ανατροφοδότηση
•Αναπτύξτε στρατηγικές για τη διαχείριση των συναισθημάτων
•Βελτιώστε το προϊόν

Συνεργαστείτε με άλλους 
•Μοιραστείτε τα αδύνατα και τα δυνατά σας σημεία



ΛΙΣΤΑ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ



ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Βεβαιωθείτε ότι οι συνεργάτες σας θα συμπεριφερθούν με τρόπο 
αναμενόμενο.  Βεβαιωθείτε ότι είναι:

• Φιλάνθρωποι

• Ειλικρινείς

• Ανοικτοί

• Αξιόπιστοι

• Ικανοί



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Η εμπιστοσύνη μας δίνει τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε το όραμά μας -

δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μόνοι μας

• Μας επιτρέπει να εκμεταλλευτούμε πόρους που δεν διαθέτουμε

• Μας δίνει τα οφέλη της συνεργασίας

• Μας δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής και ευελιξίας

• Αποφεύγει την παράλυση μέσα από την αυτοδυναμία



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Συμπεριφορές που αυξάνουν την εμπιστοσύνη

• Πραγματοποιήστε στο ακέραιο όσα υποσχεθήκατε

• Συνέπεια και προβλεψιμότητα

• Ανοικτή και σαφής επικοινωνία  

• Μοιραστείτε την ευθύνη

• Ενδιαφερθείτε για τους άλλους. 



ΑΣΚΗΣΗ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟΥ

• Αντικείμενα έχουν διασκορπιστεί στο πάτωμα

• Συνεργαστείτε με κάποιον που δεν γνωρίζετε καλά

• Ένας από εσάς να δέσει τα μάτια

• Ο άλλος πρέπει να καθοδηγεί προφορικά τον συνεργάτη του, το 

άτομο που έχει τα μάτια δεμένα, ώστε να φτάσει στην άλλη 

πλευρά του ναρκοπεδίου 

• Μόλις περάσει ο πρώτος συνεργάτης, αλλάξτε ρόλους και 

ολοκληρώστε ξανά την άσκηση



Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ



Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΦΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΚΑΘΕ ΑΙΣΘΗΜΑ 

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗΣ, ΘΥΜΟΥ, ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗΣ Ή ΝΤΡΟΠΗΣ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΟΒΟΥ

• ∆εν θέλετε να δοκιμάστε νέα πράγματα

• Αναβλητικότητα

• Υποτίμηση των δυνατοτήτων σας

• Τελειομανία



ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΟΒΟ

• Αναλύστε όλα τα πιθανά αποτελέσματα

• Προσδιορίστε το χειρότερο σενάριο

• Ορίστε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης

• Εστιάστε σε αυτά που μπορείτε να ελέγξετε

• Μειώστε τον κίνδυνο με τη λήψη πρόσθετων μέτρων

• Μάθετε να σκέφτεστε πιο θετικά



ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ 
ΦΟΒΟ:

ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ!



ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΟΒΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ



ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ!



Ξεπερνώντας το φόβο: ένα ωραίο βίντεο



ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ: 
Παροχή βοήθειας προς τους συμμετέχοντες ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά και 
να συντονίζουν τις προσπάθειές τους υπό δύσκολες συνθήκες, ώστε να επιλύσουν την
ομαδική άσκηση.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 25-30 λεπτά.   
ΥΛΙΚΑ: Ένα μακρύ σχοινί, 5 μαντήλια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Μια ομάδα 5 ατόμων με δεμένα μάτια καλείται να δημιουργήσει ένα τέλειο τετράγωνο 
(ίσες πλευρές, ίσες γωνίες) σε 12 λεπτά, χρησιμοποιώντας ένα κυκλικό σχοινί.

Σημείωση:
Σε αυτή τη δραστηριότητα θα εστιάσουμε στην οργάνωση της εταιρείας (την οποία 
αντιπροσωπεύει το σχοινί). Ως άτομα, έχουμε όλοι ένα όραμα για το ποια θα πρέπει να 
είναι η μορφή της οργάνωσης αυτής, αλλά συχνά δεν βλέπουμε ο ένας το όραμα του 
άλλου. Όλα τα μεμονωμένα οράματα πρέπει να εκφράζονται ανοιχτά
ώστε η οργάνωση να αποκτήσει τετράγωνο σχήμα. 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!


