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«Stress» & «Job Burnout»  

 

 
 
 
Στο τέλος του προγράμματος 
θα: 
 
 έχετε αναγνωρίσει τους 

παράγοντες που συνήθως 
σας προκαλούν Stress 

 έχετε ακούσει τεχνικές που 
μπορούν να σας βοηθήσουν 
στον έλεγχο και στη σωστή 
διαχείριση του Stress. 

 

 

 

 

 αναγνωρίσετε τα σημάδια 
στον εαυτό σας όταν 
αισθάνεστε στρεσαρισμένοι 
και θα ακούσετε προτάσεις 
για την δική σας 
εξατομικευμένη 
αντιμετώπιση. 

 Μπορείτε έγκαιρα να 
αναγνωρίζετε συμπτώματα 
«Job Burnout» και να 
λαμβάνετε τα κατάλληλα 
μέτρα για αποφυγή του. 

Η Φιλοσοφία 

Όλοι μας έχουμε κάποια ιδέα για 
την έννοια της λέξης «stress», 
αλλά δύσκολα θα μπορούσαμε να 
δώσουμε έναν ξεκάθαρο ορισμό. 

Όταν λέμε «νιώθω 
στρεσαρισμένος» εννοούμε 
συνήθως ότι νιώθουμε 
κουρασμένοι, ενοχλημένοι,  
εξαντλημένοι, σε ένταση ή 
απογοητευμένοι. 

Συνήθως βλέπουμε το stress ως 
κάτι αρνητικό. Όντως το stress 
μπορεί να είναι αρνητικό αλλά είναι 
και απαραίτητο για την επιβίωσή 
μας. Χρειαζόμαστε μια δόση για να 
μπορούμε να λειτουργούμε σωστά.  

Γενικά, το καθόλου ή το 
υπερβολικό  stress μπορεί να 
λειτουργήσει αρνητικά.  

Στο πρόγραμμά μας δεν εξετάζεται 
πώς θα αποφύγουμε το stress, 
αλλά πώς θα μάθουμε να το 
διαχειριζόμαστε καλύτερα και να το 
εκμεταλλευόμαστε θετικά.  

Αντίθετα, εξετάζουμε το τρόπο για 
να αποφύγουμε το «Job Burnout» 
μια ιδιαίτερη μορφή του Stress 
που σχετίζεται με φυσική ή ψυχική 
εξάντληση στη δουλειά.   

Περιεχόμενο του Προγράμματος 

Τα θέματα που καλύπτονται στο 
πρόγραμμα είναι σε γενικές 
γραμμές τα: 

 Τι είναι Stress 
 Τι προκαλεί Stress  
 Η επίδραση του Stress στην 

απόδοση  
 Τί λέει ο Carl Jung για τις 

διαφορετικές ψυχολογικές 
προτιμήσεις. 

 Το Stress και οι «Χρωματικές» 
μας προτιμήσεις – Γνωριμία 
με το σύστημα Discovery της 
Insights. 
- Τι προκαλεί το Stress 
- Αναγνωρίζοντας τα σημάδια 
- Τα 3 επίπεδα του Stress 

 Μια γενική προσέγγιση για 
την αντιμετώπιση του Stress 
- Τα 4 «Α» - Αποφεύγω, 

Αλλάζω, Αναθεωρώ, 
Αποδέχομαι 

- Βάζω κίνηση στη ζωή μου 
- Αφιερώνω χρόνο για 

διασκέδαση και χαλάρωση 
- Διαχειρίζομαι το χρόνο μου 
- Φροντίζω για ισορροπημένο 

τρόπο ζωής 
 Μια γρήγορη και άμεση 

αντιμετώπιση 
 Αντιμετώπιση σύμφωνα με τις 

«Χρωματικές» προτιμήσεις. 
 «Job Burnout» - τι είναι, 

συμπτώματα, αίτια, επιπτώσεις 
και αντιμετώπιση 

 Το πρόγραμμα κλείνει με τη 
διαμόρφωση προσωπικού, για τον 
κάθε συμμετέχοντα, σχεδίου 
δράσης.   

 

 

 

 

 

 

 
Μεθοδολογία 

Οι παράγοντες που προκαλούν το 
Stress και η επίδρασή του διαφέρουν 
από άτομο σε άτομο ανάλογα με την 
προσωπικότητά του. Για το λόγο 
αυτό, στο πρόγραμμα εκτός από 
γενικές κατευθύνεις για αντιμετώπιση 
του Stress, εξετάζονται τα 
χαρακτηριστικά των διαφορετικών 
προσωπικοτήτων των 
συμμετεχόντων, με την χρήση του 
συστήματος Discovery της Insights, 
ώστε η αντιμετώπιση και η διαχείριση 
του Stress να είναι η πλέον 
αποτελεσματική.  

Το πρόγραμμα υλοποιείται, από  
πιστοποιημένους εισηγητές –  Insights 
Accredited Practitioners. 

 


