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Προτεινόμενη διάρκεια:
Μία ημέρα - 8 ώρες 

Σε ποιους απευθύνεται: 
Σε στελέχη που επιθυμούν να πάρουν τον έλεγχο της
απόδοσης τους, στα χέρια τους και να αξιοποιήσουν 
τη δύναμη του μυαλού τους ώστε να μετατρέψουν 
τα αυξημένα επίπεδα του εργασιακού άγχους 
σε παραγωγική δράση.

Το σεμινάριο
Το stress είναι αναπόσπαστο μέρος της
καθημερινότητας μας εντός αλλά και εκτός εργασιακού
περιβάλλοντος. Η πολυπλοκότητα της σύγχρονης
εποχής, οι σύνθετες απαιτήσεις, οι πολλές και συχνά
βίαιες αλλαγές που προστάζουν γρήγορη προσαρμογή,
δημιουργούν αυξημένα επίπεδα εργασιακού άγχους 
με αντίκτυπο στην απόδοση αλλά και στην υγεία μας.
Συνεπώς η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση του
άγχους γίνεται ακόμα πιο επιτακτική. Μπορεί κάποιος
να θέσει τα επίπεδα του άγχους υπό έλεγχο; 
Στο πρόγραμμα αυτό, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν τα
απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν
εγκαίρως τα σημάδια και τις αιτίες του αυξημένου
εργασιακού άγχους αλλά και να αντιμετωπίσουν
παραγωγικά την εργασιακή τους καθημερινότητα,
ξεκλειδώνοντας την απόδοση τους.
Πιο συγκεκριμένα, με το πέρας του προγράμματος 
οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
• Να εντοπίζουν τα σημάδια και τις αιτίες της

εμφάνισης του εργασιακού άγχους και να υιοθετούν
αποτελεσματικούς τρόπους για τη διαχείριση του

• Να ενισχύσουν τις προσωπικές τους δεξιότητες 
στη διαχείριση στρεσσογόνων διαπροσωπικών
καταστάσεων

• Αξιοποιήσουν πρακτικά καθημερινά εργαλεία
βελτίωσης της επαγγελματικής απόδοσης και
ποιότητας της καθημερινότητας

Workshop -
Stress Management         
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Η φυσιολογία του άγχους

•   Η καμπύλη του άγχους 
•  Αιτίες και συμπτώματα άγχους
•  Τα συμπτώματα και οι επιπτώσεις του χρόνιου άγχους 
•  Τα συμπτώματα & οι επιπτώσεις του άγχους στην

εργασία

Βασικές Αρχές Αυτογνωσίας: το 1ο  βήμα για την
αποτελεσματική αυτορρύθμιση!

•  Τύποι προσωπικότητας και επίπεδα stress: Εσείς τι
τύπος είστε;
• Η εξίσωση του άγχους
• Ο ρόλος της αντίληψης & η αξία της αυτοπαρατήρησης
• Αυτοεκτίμηση και stress

Τεχνικές ρύθμισης του αυξημένου εργασιακού άγχους

•   Η αξία της αποδοχής 
• Η θεωρία της αλλαγής του πλαισίου
• Η τεχνική της θετικής αυτοσυνομιλίας
• Αποτελεσματικές τεχνικές χαλάρωσης και

ονειροπώλησης

Δεξιότητες διαχείρισης στρεσσογόνων
διαπροσωπικών καταστάσεων

•   Ο κύκλος της παθητικό - επιθετικότητας
• Θετική διεκδίκηση στο εργασιακό πλαίσιο
• Διαχείριση συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον
• Τι σημαίνει για εσάς ισορροπία μεταξύ εργασίας και

προσωπικής ζωής;
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Εισηγητές

Συνοπτικό πρόγραμμα

NEW

Μεθοδολογία
Ένα έντονα διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο
πλαισιώνεται με την αντίστοιχη θεωρία. Η συμμετοχή των
εκπαιδευόμενων σε ασκήσεις, βιωματικές δραστηριότητες,
παιχνίδια ρόλων και μελέτες περιπτώσεων, είναι κομβική
για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, καθώς η
βιωματική μάθηση είναι η πιο δυνατή μορφή ενήλικης
εκπαίδευσης. 


