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Αντιμετωπίζοντας την Αλλαγή 

 
 

 
 
Στο τέλος του 
προγράμματος θα: 
 
• έχετε ακούσει τρόπους για 

να μειώσετε το άγχος και το 
στρες που μπορεί να 
δημιουργήσει μια αλλαγή 

 
• μπορείτε να αναγνωρίσετε 

τα αίτια που προκαλούν την 
αντίστασή σας στην όποια 
αλλαγή και να αναγνωρίσετε 
τα σημάδια αυτής της 
αντίστασης στον εαυτό σας 
και στους άλλους 

 
• έχετε ακούσει τρόπους για 

να αναγνωρίζετε τα πιθανά 
θετικά στοιχεία της αλλαγής 
έτσι ώστε να λειτουργήσει 
προς όφελός σας.  

 
• έχετε γνωρίσει απλά 

βήματα για να μπορείτε πιο 
εύκολα να προσαρμόζεστε 
και να αντιμετωπίζετε την 
αλλαγή  

 
 
 

Γενικά: 

Οι αλλαγές στη ζωή μας, 
προσωπική και επαγγελματική, 
προκύπτουν τόσο συχνά που πλέον 
έχουν ενταχθεί στην κανονικότητα. 
Μπορούμε να θεωρούμε σίγουρο ότι  
αυτό που κάνουμε σήμερα, την ίδια 
ώρα την επόμενη χρονιά θα το 
κάνουμε διαφορετικά. 

Με δεδομένες τις συνεχώς 
μεταβαλλόμενες συνθήκες και 
περιβάλλον, η αλλαγή δεν θεωρείται 
πλέον ως ένα σποραδικό 
φαινόμενο, αλλά μια σταθερά που 
θα συνοδεύει τη ζωή μας.  

Συγχωνεύσεις εταιρειών, αλλαγή 
προϊσταμένου, αλλαγές στην ομάδα, 
αλλαγές στην προσωπική μας ζωή 
είναι μερικά από τα παραδείγματα 
που όλοι μας έχουμε βιώσει. 

Όλες αυτές οι αλλαγές μας 
επηρεάζουν συναισθηματικά και 
επιδρούν στην αποδοτικότητά μας.  

Περιεχόμενο του Προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος είναι να 
αναγνωρίσουμε τους παράγοντες 
που μπορεί να μας επηρεάσουν σε 
μια αλλαγή έτσι ώστε, γνωρίζοντάς 
τους, να λειτουργήσουμε 
διαφορετικά για να 
ελαχιστοποιήσουμε την όποια 
αρνητική επίδραση θα έχει αυτή η 
αλλαγή στον εαυτό μας. 

Τα θέματα που καλύπτονται στο 
πρόγραμμα είναι: 

• Από πού πηγάζουν οι αλλαγές. 

• Η ψυχολογία της αλλαγής 

• Τα στάδια της αλλαγής 

• Κατανοώ την αλλαγή – το λόγο 
που την προκάλεσε, ποιο το 
όφελος, πώς θα υλοποιηθεί κλπ 

• Γνωρίζω τον εαυτό μου – με τη 
βοήθεια των χρωματικών 
ενεργειών της Insights 

• Διαχείριση του στρες – η αλλαγή 
έχει διαφορετική επίδραση σε 
κάθε άνθρωπο ανάλογα με την 
προσωπικότητά του. 

 

• Θετική στάση – τα θετικά 
στοιχεία στη νέα κατάσταση 

• Επίλυση προβλημάτων – 
αναγνώρισε τα πιθανά 
προβλήματα και δώσε λύσεις  

• Η πραγματική διάσταση της 
αλλαγής  

• Αφήνω το παλιό και χτίζω στο 
καινούργιο – αποδοχή και 
προσαρμογή στη νέα 
κατάσταση 

 

Μεθοδολογία 
Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται ο 
καθένας μας τον κόσμο είναι 
διαφορετικός. Γι’ αυτό και η 
επίδραση μιας αλλαγής, και η 
αντίστοιχη αντίδραση, διαφέρει 
από άτομο σε άτομο. Το 
πρόγραμμα υποστηρίζεται από ένα 
πρωτοποριακό μαθησιακό 
σύστημα: το Discovery, το οποίο 
μας δίνει τη δυνατότητα να 
αναγνωρίσουμε βασικά 
χαρακτηριστικά του εαυτού μας και 
να μπορέσουμε να 
αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές 
αποτελεσματικά. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται, από  
πιστοποιημένους εισηγητές- 
Insights Accredited Practitioners. 
Οι συνοδευτικές ασκήσεις – 
ερωτήσεις βοηθούν στην καλύτερη 
κατανόηση των εννοιών και στην 
εφαρμογή των τεχνικών στις 
προσωπικές καταστάσεις, 
συνθήκες και αλλαγές του κάθε 
συμμετέχοντα. 

 

http://www.sta.com.gr/

