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8:30-16:45

Γιώργος ∆ημητριάδης CMC MBA FBIM

€119.00(Συμπ. €38,00 ΦΠΑ)
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Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και ιδιαίτερα υπό τις σημερινές συνθήκες ,η πίεση που 
ασκείται στους εργαζομένους  για την επίτευξη των εταιρικών στόχων, καθιστά την διαχείριση 
του εργασιακού χρόνου και άγχους  ,ικανότητες εξαιρετικής σημασίας. Το πρόγραμμα κατάρτισης 
αποσκοπεί  στο να βοηθήσει   τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τρόπους  αποτελεσματικής 
αξιοποίησης του χρόνου και του άγχους τους στην καθημερινή επαγγελματική τους  ζωή .

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση :
Eπίπεδο γνώσεων 
1 Να μπορούν να προσδιορίζουν τους λόγους που οδηγούν στην ελλειπή διαχείριση του εργασιακού 
χρόνου και άγχους
2 Να αναγνωρίζουν την σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης του εργασιακού χρόνου και 
άγχους στον εργασιακό χώρο και περιβάλλον.
3.Να διακρίνουν πόσο σημαντική είναι για την πρόοδο μιας επιχείρησης, και για την αύξηση της 
παραγωγικότητας , η ορθή διαχείριση του χρόνου και του άγχους .

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 
1.Να μπορούν οι αναγνωρίζουν τους  λόγους ,για τους οποίους ο χρόνος τους κυλάει μη παραγωγικά 
2.Να γνωρίζουν τις τεχνικές ορθής διαχείρισης χρόνου και άγχους.
3.Να  έχουν την ικανότητα να θέτουν προτεραιότητες στην εργασία τους 
4. Να μπορούν να οργανώνουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης του χρόνου τους και να 
διαχειρίζονται δημιουργικά το άγχος τους 

Σε επίπεδο στάσεων
Να υιοθετούν τις κατάλληλες τεχνικές παραγωγικής διαχείρισης του εργασιακού χρόνου και άγχους.
Να έχουν την ικανότητα    μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων τους στην εκτέλεση των  διαφόρων 
εργασιών τις οποίες αναλαμβάνουν

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, όλων των βαθμίδων που θα ήθελαν να μάθουν 
πως να οργανώνουν τις καθημερινές  τους δραστηριότητες ,ώστε να εξασφαλίσουν την 
αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου τους και να ενημερωθούν παράλληλα με ποιο τρόπο να 
διαχειρίζονται και να ξεπερνούν το άγχος τους.  

Εκπαιδευτής ο κ Γιώργος ∆ημητριάδης  ΕΕΚ Ε001092,με 22 έτη εκπαιδευτικής πείρας σε θέματα 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού. Λέκτορας ∆ιοίκησης ,Στρατηγικού Μάρκετινγκ 
και Συμπεριφοράς Καταναλωτή. Συνεργάτης του Global Training /University of Nicosia .Ιδρυτής και 
∆ιευθυντής της εταιρείας Planet Interactive Consultants από το  1998.

Για επαγγέλματα για τα οποία η ΑνΑ∆ διαθέτει Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος (ΠΕΠ) το 
περιεχόμενο της κατάρτισης αναμένεται ότι συνάδει με ολόκληρο ή μέρος του ΠΕΠ, το οποίο 
κατονομάζεται.

Περιγραφή εκπαιδευτή (προσόντα/πείρα):

Στόχοι

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή (θέσεις εργασίας / επάγγελμα)

Σύνδεση με Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑ∆



Μέθοδοι κατάρτισης 
Κατά πρόσωπο Εκπαίδευση

Τεχνικές Κατάρτισης 
Χιονοστιβάδα , Εργασία σε Ομάδες, Καταιγισμός Ιδεών 

∆ιάταξη  παραλληλόγραμμου σχήματος Π 

Πιστή τήρηση Παρουσιολογίου [Έντυπο 5(ΠΕ)]

Το ΚΕΚ δεσμεύεται για απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης σε όσους από τους συμμετέχοντες θα 
ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα. Στο Πιστοποιητικό Κατάρτισης, στο κάτω μέρος, θα 
πρέπει να αναφέρεται: «Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού».

Μέσα 
Χαρτοπίνακας ,Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ,∆ιαδίκτυο, Ψηφιακά εγχειρίδια.

Υλικά 
Συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων. Μαρκαδόροι

Τύποι αξιολόγησης 
Απολογιστική/τελική αξιολόγηση
Άξονες αξιολόγησης
Εκπαιδευτής ,Περιεχόμενο Κατάρτισης ,Συνθήκες Κατάρτισης ,Οργάνωση Κατάρτισης.
Εργαλεία αξιολόγησης
Ερωτηματολόγιο
Τεχνικές αξιολόγησης 
∆ιανομή ερωτηματολογίου
Τύποι ερωτήσεων 
Κλίμακες μέτρησης (Ονομαστική/κατηγοριακή, Τακτική/διατακτική/ιεραρχική, Ισοδιαστημική, 
Αναλογική)
Ονομαστική 
Αποδέκτες των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
Εκπαιδευτές 
Τρόποι κοινοποίησης των αποτελεσμάτων 
Παρουσίαση

∆ιαρρύθμιση χώρου κατάρτισης 

Μέθοδοι και τεχνικές κατάρτισης

Μέσα και υλικά κατάρτισης

Σύστημα τήρησης στοιχείων

Σύστημα αξιολόγησης

Πιστοποίηση της κατάρτισης



10:30 -10:45

10:45 -12:45

12:45 -13:30

13:30 -15:45

15:45 -16:45

2

2

1

7

208:30 -10:30 Εισαγωγή. Παγοθραύστης

Ενότητα 1: Ο Εργασιακός Χρόνος και τα προβλήματα του.

1.1  Η αξιοποίηση του χρόνου                              

1.2  Χρόνος και αναβλητικότητα 

1.3 Πως χειρίζεται κάνεις την αναβλητικότητα 

1.4 Πρακτικές επίλυσης του προβλήματος της αναβλητικότητας

1.5 Χρόνος και Οργανωτικότητα 

1.6 Η Θεωρεία των 5 ∆ευτερολέπτων (The 5 Second Theory) 

Ενότητα 2: Εργασία κάτω από χρονική πίεση1.1 Προγραμματισμός και 

προτεραιότητες

2.2 Λίστες Υποχρεώσεων (Το -do Lists)

2.3 Πρόοδος Εργασιών (Status Report)

2.4 Καθορισμός Προτεραιοτήτων -Τι είναι επείγον και τι σημαντικό

2.5  Η διαχείριση των παρεμβάσεων στην εργασία μας

2.6 "Ληστές" του χρόνου μας

2.6 Τεχνικές αποφυγής της αναβλητικότητας

2.7 Η ανάγκη της εκχώρησης  Εξουσιών (Delegation) και η ανάθεση καθηκόντων 

2.8 Η Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων και αύξηση αποδοτικότητας.

 

Ενότητα 3: Κατανόηση του Εργασιακού Άγχους και οι συνέπειες του στον χώρο 

Εργασίας 

3.1 Ορισμός , συμπτώματα και συνέπειες του εργασιακού άγχους,

3.2 Εργασιακή εξουθένωση και τρόπος πρόληψης

3.3 Παραγωγικότητα και εργασιακό άγχος 

3.4 Έλεγχος -Τεχνικές αντιμετώπισης του εργασιακού άγχους.

3.5 Οι επιπτώσεις και οι συνέπειες του άγχους στην εργασία ,παραγωγικότητα και 

υγεία.

Ενότητα4:  Πρακτικές Τεχνικές για την καταπολέμηση του Εργασιακού Άγχουσ.                                                                                                                             

4.1 Το κόστος και οι επιπτώσεις του εργασιακού άγχους στην επιχείρηση

4.2 Η διαχείριση του άγχους στην επιχείρηση

4.3 Οι σημαντικότερες μέθοδοι για την αποτελεσματική διαχείριση του 

Εργασιακού άγχους.

4.4 Εξάσκηση σε στρατηγικές  διαχείρισης Εργασιακού Άγχους.

5.5 Ανατροφοδότηση και συμπλήρωση αξιολόγησης (Ερωτηματολόγιο)



02 .02 . 2022

08:30 -16:45.

€119.00
€119.00

€200.00 + €38,00 ΦΠΑ = €238.00:
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<<∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΧΟΥΣ>>


