
 

 

GEO POWER SYSTEM (M) SDN. BHD.GEO POWER SYSTEM (M) SDN. BHD.GEO POWER SYSTEM (M) SDN. BHD.GEO POWER SYSTEM (M) SDN. BHD.
1-47, Jalan Kajang Impian 1/11,
Taman Kajang Impian, 43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan
Tel : 03-8926 7911 
Email: info@geopower.com.my
Website : www.geopower.com.my

y
o
u
r 
s
u
cc
es
s
 i
s
 o
u
r 
d
ri
vi
ng
 f
o
rc
e 

21 / 21 

 

 

M E T O D O L O G I 

O  B J E K T I F 

P E N G E N A L A N 

Matlamat organisasi hanya dapat dicapai 

melalui komitment bekerja dan hubungan baik 

diantara pihak pengurusan dengan kakitangan 

bawahan mereka. Masalah yang dihadapi oleh 

pihak pengurusan dapat diatasi sekiranya 

kakitangan-kakitangan yang mempunyai 

masalah tersebut diberi kesedaran tanpa 

paksaan. Kursus motivasi ini direka adalah 

untuk memupuk sikap dan 

arah cara bekerja yang lebih 

menggunakan segala idea dan kreativiti yang 

lebih dinamik.  

Di samping itu, program ini 

individu mendisiplinkan diri dengan pekerjaan 

serta hubungan yang lebih baik diantara pihak 

atasan dan rakan sekerja bagi mencapai 

matlamat individu dan syarikat. Program ini 

juga dapat melahirkan keterampilan individu 

yang lebih bersemangat di dalam menjalankan 

tanggungjawab sebagai seorang pekerja

 Menyemai sikap positif, bersemangat dan 
bertanggungjawab.   

 Menerapkan nilai-nilai murni selaras 
dengan matlamat kerajaan u
melahirkan pekerja yang cemerlang

 Menigkatkan kesedaran pentingnya sikap 
positif dan  perhubungan baik serta 
bekerjasama dalam menjalankan tugas 
harian. 

 Komited menjalankan tugas
telah di berikan  

 Membina keyakinan terhadap diri sendiri
 Menyemai pemikiran kreatif dan 

berinisiatif 
 Cemerlang dan berjaya dalam kerjaya 

dan kehidupan 

Memperkasa Kecemerlangan & Motivasi Diri

Kombinasi ceramah, berserta tayangan slide, 

role play, demonstrasi dan ‘learnung games’ 

bertujuan untuk memantapkan pemahaman 

peserta kursus terhadap topik

dipelajari. 
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Matlamat organisasi hanya dapat dicapai 

melalui komitment bekerja dan hubungan baik 

diantara pihak pengurusan dengan kakitangan 

ah yang dihadapi oleh 

pihak pengurusan dapat diatasi sekiranya 

kakitangan yang mempunyai 

masalah tersebut diberi kesedaran tanpa 

otivasi ini direka adalah 

sikap dan motivasi pekerja ke 

arah cara bekerja yang lebih berefektif dengan 

menggunakan segala idea dan kreativiti yang 

itu, program ini dapat membentuk 

individu mendisiplinkan diri dengan pekerjaan 

serta hubungan yang lebih baik diantara pihak 

atasan dan rakan sekerja bagi mencapai 

lamat individu dan syarikat. Program ini 

juga dapat melahirkan keterampilan individu 

yang lebih bersemangat di dalam menjalankan 

tanggungjawab sebagai seorang pekerja.  

Menyemai sikap positif, bersemangat dan 
 

nilai murni selaras 
dengan matlamat kerajaan untuk 
melahirkan pekerja yang cemerlang 
Menigkatkan kesedaran pentingnya sikap 
positif dan  perhubungan baik serta 
bekerjasama dalam menjalankan tugas 

Komited menjalankan tugas-tugas yang 

Membina keyakinan terhadap diri sendiri 
yemai pemikiran kreatif dan 

Cemerlang dan berjaya dalam kerjaya 

Memperkasa Kecemerlangan & Motivasi Diri

Konsep dan Kepentingan 

Kecemerlangan dan

 Apa itu kecemerlangan dan 

motivasi? 

 Kepentingan kecemerlangan dan 

motivasi diri 

 Adakah saya seorang individu yang 

cemerlang dan bermotivasi tinggi?

 

Rahsia Individu Yang Cemerlang

 Insan proaktif da

 Jelas matlamat dan tujuan

 Bijak mengurus diri dan masa

 Membina hubungan harmonis 

dengan orang lain

 Berkomunikasi dengan berkesan

 Disiplin diri dan semangat juang

 Berterusan melatih dan 

memperbaiki diri

 

Tip Meningkat dan Mengekalkan 

Motivasi Tinggi

 Faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi diri 

 Mengukuhkan motivasi intrinsik

 Kaedah meningkatkan motivasi diri

 Bagaimana mengekalkan motivasi 

tinggi 

Petua Membina Sikap dan 

Pemikiran Positif

 Apa itu sikap dan pemikiran positif

 Kepentingan bersikap da

berfikiran positif

 Bagaimana membentuk sikap dan 

pemikiran positif

 Menangani masalah, tekanan dan 

stres 

Kombinasi ceramah, berserta tayangan slide, 

demonstrasi dan ‘learnung games’ 

untuk memantapkan pemahaman 

peserta kursus terhadap topik-topik yang 

T O P I K   K U R S U
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Memperkasa Kecemerlangan & Motivasi Diri 

Konsep dan Kepentingan 

Kecemerlangan dan Motivasi Diri 

Apa itu kecemerlangan dan 

Kepentingan kecemerlangan dan 

 

Adakah saya seorang individu yang 

cemerlang dan bermotivasi tinggi? 

Rahsia Individu Yang Cemerlang 

Insan proaktif dan berwawasan 

Jelas matlamat dan tujuan 

Bijak mengurus diri dan masa 

Membina hubungan harmonis 

dengan orang lain 

Berkomunikasi dengan berkesan 

Disiplin diri dan semangat juang 

Berterusan melatih dan 

memperbaiki diri 

Tip Meningkat dan Mengekalkan 

inggi 

faktor yang mempengaruhi 

 

Mengukuhkan motivasi intrinsik 

Kaedah meningkatkan motivasi diri 

Bagaimana mengekalkan motivasi 

Petua Membina Sikap dan 

Pemikiran Positif 

Apa itu sikap dan pemikiran positif 

Kepentingan bersikap dan 

berfikiran positif 

Bagaimana membentuk sikap dan 

pemikiran positif 

Menangani masalah, tekanan dan 

K U R S U S 


