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Negative feelings management



Στόχος του Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων  είναι μα πλήρης, αυτόνομη 
και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή γνώσης σε  ιδιαίτερα 
κρίσιμους, καθημερινούς,  πρακτικούς και νευραλγικούς τομείς της επαγγελματικής ζωής : την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων σε όποιον τομέα της ζωής μας. 

Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει ένα κενό της εκπαίδευσης στα θέματα της αντιμετώπισης 
αρνητικών συναισθημάτων συγκεντρώνοντας γνώσεις οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικές 
επιστήμες, αλλά ταυτόχρονα είναι απαραίτητες στον καθένα μας. Γνώσεις άμεσα εφαρμόσιμες 
αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμες για την επαγγελματική αλλά και προσωπική εξέλιξη του κάθε 
ανθρώπου. 

Η καινοτομία του δεν έγκειται μόνο στον συνδυασμό πρακτικών γνώσεων από  πολλούς τομείς, 
αλλά και στο ότι έχει σχεδιασθεί για να ταιριάζει σε κάθε σύγχρονο άνθρωπο ανεξαρτήτως 
ηλικίας, επαγγέλματος, φύλλου και αντικειμένου ενασχόλησης. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο αλλά και σε φοιτητές και επαγγελματίες από 
κάθε τομέα όσο και σε εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων (δημόσιων και ιδιωτικών ) 
όλων των βαθμίδων με ένα και μοναδικό σκοπό : την παροχή εκείνων των πρακτικών γνώσεων 
για να μπορέσει ο καθένας με απλές και πρακτικές συμβουλές και εκπαίδευση να καταφέρει 
τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων που συνήθως όλοι έχουμε 
και  ανεξάρτητα του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις πρακτικές , άμεσα εφαρμόσιμες ενότητες, οι οποίες απαντούν 
σε ερωτήσεις που καθημερινά μας δημιουργούν αγωνία και λειτουργούν ως εμπόδιο στην ζωή 
μας. 

Έτσι το πρόγραμμα απαντά στα παρακάτω θέματα  : 
- Ποια είναι η διαδικασία της ανθρώπινη επικοινωνίας? Πως επικοινωνούν οι άνθρωποι? 
- Σήμερα οι άνθρωποι επικοινωνούμε ? Γιατί και πως? Είναι η επικοινωνία μου 
 αποτελεσματική? 
- Έχω άγχος και αγωνία είναι κάτι που μπορώ να αντιμετωπίσω? 
- Ο θυμός μου πολλές φορές με βγάζει από τα ρούχα μου, τι μπορώ να κάνω για αυτό το 
 θέμα? 
- Οι ενοχές πολλές φορές εμποδίζουν τν εξέλιξή μου, την εργασία, τις επιλογές μου. τι 
 μπορώ να κάνω για αυτό το θέμα? 
- Κάποιες φορές έχω άσχημα συναισθήματα όπως ζήλεια και μειονεξία. Είναι κάτι που 
 μπορώ να διαχειριστώ? 
- Ο φόβος με εμποδίζει να προχωρήσω σε όποιον τομέα της ζωής μου. Υπάρχει κάποιος 
 τρόπος για να τον υπερβώ?? 



- Οι συγκρούσεις είναι συνεχείς και δεν με βοηθάνε στην προσωπική αλλά και την 
 επαγγελματική μου ζωή. Πως θα μπορούσα να τις χειριστώ?
- Θα ήθελα να είμαι άνθρωπος με υψηλού επιπέδου ποιότητα. Τι μπορώ να κάνω?  

Με την ολοκλήρωσή του, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει δώσει σε όλους τους 
εκπαιδευόμενους την απαραίτητη κυρίως  πρακτική γνώση και άμεσα εφαρμόσιμη γνώση 
για την υπέρβαση καθημερινών αρνητικών συναισθημάτων, αναπτύσσοντας παράλληλα τον 
εαυτό μας, αλλά και την σχέση του με τους γύρω μας.   

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων – Ανάλυση και Σύντομη 
Παρουσίαση των μαθημάτων

Μάθημα 1 :  Επικοινωνία 

Διδακτική Ενότητα 1 : Επικοινωνία Ι
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να μας παρουσιάσει τον τρόπο σκέψης για την 
ανθρώπινη συμπεριφορά και τα κίνητρά της, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική 
επικοινωνία. Κατανοώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά μπορούμε να κατανοήσουμε τα 
κίνητρα, τις επιθυμίες αλλά και τις ανθρώπινες πράξεις και στην συνέχεια στην αποτελεσματική 
επικοινωνία 

Διδακτική Ενότητα 2 Επικοινωνία ΙΙ
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να μας εισάγει στην έννοια της επικοινωνίας, την 
κατανόηση και την χρήση της σε καθημερινό επαγγελματικό, κοινωνικό  και προσωπικό 
επίπεδο.  Στην ενότητα εκτός από τα παραπάνω παρουσιάζεται η διαδικασία της επικοινωνίας 
ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερα άτομα και ομάδες. 

Διδακτική Ενότητα 3 : Επικοινωνία ΙΙΙ
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των επικοινωνιακών εργαλείων ατομικής 
επικοινωνίας, όπως η ακοή, η όραση, το σώμα, η κίνηση καθώς και η κωδικοποίηση και 
αποκωδικοποίηση των λέξεων και των κινήσεων σαν μέσα μεταφοράς μηνυμάτων. 

Μάθημα 2 :  Φόβος 

Διδακτική ενότητα 1 : Φόβος 1
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να μας παρουσιάσει την έννοια του φόβου από την 
αρχαιότητα- μυθολογία - μέχρι και σήμερα. Παρουσιάζονται επίσης η σωματική έκφραση του 
φόβου, οι μορφές του, τα αίτια και τα είδη του. Καθώς και οι φοβίες. 



Διδακτική ενότητα 2 : Φόβος 2 
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να μας παρουσιάσει τους τρόπους που μπορεί ο καθένας 
μας να ακολουθήσει για να απελευθερωθεί σταδιακά από τον φόβο. 

Μάθημα 3 : Θυμός  

Διδακτική ενότητα 1: Θυμός 1 
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να μας παρουσιάσει την έννοια του θυμού και τα αίτιά 
του, στο σώμα και την ζωή μας, ενώ δίνονται και οι τρόποι αντιμετώπισης και διαχείρισης του 
θυμού. 

Διδακτική ενότητα 2 : Θυμός 2 
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η συνέχεια της ανάπτυξης του κεφαλαίου του θυμού, 
τόσο με προτεινόμενα πρακτικά βήματα όσο και με σημαντικές συμβουλές αντιμετώπιση του 
θυμού. 

Μάθημα 4 : Ενοχή – Σύγκρουση- Ζήλεια 

Διδακτική ενότητα 1: Ενοχή  
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να μας παρουσιάσει την έννοια των ενοχών τόσο στο 
πραγματικό - ηθικό επίπεδο - όσο και στο κοινωνικό κατασκευασμένο. Στην συνέχεια δίνονται 
προτάσεις τόσο για τον εντοπισμό αλλά και την απελευθέρωση των ενοχών. 

Διδακτική ενότητα 2 : Διαχείριση Σύγκρουσης 
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να μας παρουσιάσει την έννοια των συγκρούσεων 
καθώς και τις αιτίες της, τόσο στον εργασιακό χώρο αλλά και τις αιτίες στις εσωτερικές μας 
συγκρούσεις, (σε σχέση με τον εαυτό μας). Επιπλέον μας δείχνει τους τρόπους που μπορούμε 
να μειώσουμε, να επιλύσουμε ή και να τις εξαφανίσουμε σε όποιον τομέα της ζωής μας. 

Διδακτική ενότητα 3 : Ζήλεια Μειονεξία 
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να μας παρουσιάσει την έννοια της ζήλειας και της 
μειονεξίας στην καθημερινή ζωή μας και σε κάθε τομέα της. ποιό αναλυτικά παρουσιάζονται 
- εκτός από τον ορισμό - τα αίτια των δύο αυτών καταστάσεων καθώς και πιθανοί τρόποι για 
την απελευθέρωση από αυτές τις καταστάσεις 



Μάθημα 5 : Διαχείριση Άγχους

Διδακτική Ενότητα 1  : Διαχείριση Άγχους Ι
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η κατανόηση της έννοιας του άγχους σε γενικό αλλά 
και σε προσωπικό επίπεδο. Η χρήση της λέξης «άγχος» είναι στο καθημερινό μας λεξιλόγιο! Τι 
πραγματικά σημαίνει, τα υγιή και τα επικίνδυνα επίπεδά του, οι διαφοροποιήσεις του από το 
stress είναι θέματα που καλύπτονται στην παρούσα ενότητα. 

Διδακτική Ενότητα 2 : Διαχείριση Άγχους ΙΙ
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τα είδη και τις μορφές του άγχους αλλά 
και τις πηγές από τις οποίες προκαλείται. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των 
συμπτωμάτων του άγχους στην καθημερινή μας ζωή αλλά και τις μακροπρόθεσμες παρενέργειές 
του. 

Διδακτική Ενότητα 3 : Διαχείριση Άγχους ΙΙΙ
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει απλές και καθημερινές συμβουλές, 
μεθόδους, τρόπους αλλά και τεχνικές μέσα από τις οποίες ο καθένας θα μπορέσει να 
απελευθερωθεί από αυτό. Παράλληλα παρουσιάζονται τα οφέλη του καθενός σε κάθε τομέα 
της ζωής του εφόσον επιτύχει την άρνηση του να δεχτεί τις πιέσεις που οδηγούν σε άγχος.

 
Μάθημα 6: «Προσωπική Ποιότητα »

Διδακτική Ενότητα 1 : Προσωπική Ποιότητα Ι 
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι  κατανόηση της έννοιας της ποιότητας σε γενικό, 
επαγγελματικό, ομαδικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Τι πραγματικά σημαίνει, τα 
αντικειμενικά και όχι τα προσωπικά κριτήρια ύπαρξης ή όχι ποιότητας σε εργασία όποιου 
επιπέδου και ενδιαφέροντος. 

Διδακτική Ενότητα 2 : Προσωπική Ποιότητα ΙΙ
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση της σημασίας της προσωπικής ποιότητας, 
τα οφέλη από την προσωπική ποιότητα ενώ παρουσιάζονται και αναλύονται η σχέση της 
προσωπικής ποιότητας με την αυτοεκτίμηση και οι κανόνες για την ανάπτυξης της προσωπικής 
ποιότητας. 

Διδακτική Ενότητα 3 : Προσωπική Ποιότητα ΙΙΙ
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η συνέχεια της παρουσίασης των κανόνων για την 
ανάπτυξης της προσωπικής ποιότητας σε πρακτικό και καθημερινό επίπεδο. 


