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Διδακτικοί Στόχοι

Καλωσήρθατε στην ενότητα για την αυτοεκτίμηση. Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα θα μπορείτε να:

● Ορίζετε την αυτοεκτίμηση και να εντοπίζετε τις διαφορές μεταξύ υγιούς, χαμηλής και υπερβολικής αυτοεκτίμησης.

● Αναγνωρίζετε τις περιόδους της ζωής σας που είχατε υγιή, χαμηλή και υπερβολική αυτοεκτίμηση.

● Αναγνωρίζετε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση.

● Αξιολογήσετε αποφάσεις που πήρατε όταν είχατε υγιή, χαμηλή και υπερβολική αυτοεκτίμηση.

● Αναγνωρίσετε πώς οι θεωρίες κινήτρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν τις τάσεις υποτροπής.

● Αναγνωρίσετε πως η γνωσιακή- συμπεριφορική θεραπεία και η διαλεκτική- συμπεριφορική θεραπεία μπορούν να
συμβάλουν στην αντιμετώπιση της χαμηλής αυτοεκτίμησης και στην προώθηση της υγιούς αυτοεκτίμησης.



Pre-test (Αρχική Αξιολόγηση)

Ερώτηση : Τι είναι η αυτοεκτίμηση;

1. Η άποψη ενός ανθρώπου για τον εαυτό του/της.
2. Η άποψη ενός ανθρώπου για κάποιον άλλον.
3. Η άποψη ενός ανθρώπου για μία ομάδα άλλων ανθρώπων.

Ερώτηση : Τι σημαίνει ο όρος υποτροπή;

1. Ξανακύλημα και επανάληψη απρεπούς συμπεριφοράς.
2. Η διακοπή απρεπούς συμπεριφοράς.
3. Η υποστήριξη ατόμων που συμπεριφέρονται απρεπώς.



Pre-test (Αρχική Αξιολόγηση)

Ερώτηση: Σωστό ή λάθος: Το να στηρίζεται κανείς στην υποστήριξη φίλων και οικογένειας μπορεί να βοηθήσει
στην μείωση των τάσεων υποτροπής.

1. Σωστό
2. Λάθος

Ερώτηση: Μπορείτε να προωθήσετε την υγιή αυτοεκτίμηση στην ζωή σας.

1. Ναι

2. Όχι



Θέμα 1: Αυτοεκτίμηση
Η αυτοεκτίμηση αναφέρεται στην υποκειμενική αντίληψη
της αξίας του ατόμου και στην προσωπική του άποψη για
τον εαυτό του.

Κάποιος μπορεί να περιγράψει τον εαυτό του θετικά ή
αρνητικά, κάτι που εξαρτάται από μια μεγάλη ποικιλία
παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, του
φύλου, του ύψους ή του βάρους, με τι ή ποιον μπορεί να
ταυτιστεί, με το αν έχει την αίσθηση ότι ανήκει κάπου, ή
ακόμα και με το εάν εκτιμά τον εαυτό του/της.

Ένα άτομο μπορεί να έχει θετική ή αρνητική άποψη για
τον εαυτό του, ανάλογα με τη χρονική περίοδο που
διανύει. Γι’ αυτό το λόγο, κάποιος μπορεί να βιώσει
περιόδους χαμηλής, υγιούς και υπερβολικής
αυτοεκτίμησης.

Γνωρίζατε ότι συνήθως η αυτοεκτίμηση είναι χαμηλότερη
σε νεαρότερες ηλικίες και αυξάνεται καθώς κάποιος
μεγαλώνει;



Θέμα 2: Διαφορές μεταξύ υγιούς, χαμηλής και υπερβολικής 
αυτοεκτίμησης 
Μερικά από τα πιο συνηθισμένα χαρακτηριστικά ανθρώπων με υγιή, χαμηλή και υπερβολική αυτοεκτίμηση είναι:

Άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση: Άνθρωποι με υγιή αυτοεκτίμηση: Άνθρωποι με υπερβολική αυτοεκτίμηση:

• Συχνά δυσκολεύονται να 
εκφραστούν με θετικό τρόπο

• Δυσκολεύονται να δημιουργήσουν 
και να διατηρήσουν φιλίες

• Μπορεί να νομίζουν ότι άλλοι είναι 
καλύτεροι από αυτούς

• Έχουν αρνητική στάση απέναντι στη 
ζωή τους

• Δεν πιστεύουν στις ικανότητές τους
• Δυσκολεύονται να πουν «όχι» και να 

θέσουν όρια

• Κατανοούν και αναγνωρίζουν τις 
ικανότητές τους

• Αποδέχονται τις δυνάμεις και 
αδυναμίες τους

• Θέτουν ρεαλιστικές προσδοκίες για 
τον εαυτό τους

• Έχουν αυτοπεποίθηση και μπορούν 
να εκφράσουν τις ανάγκες τους

• Μπορούν να διατηρήσουν υγιείς 
σχέσεις με άλλους

• Περιμένουν διαρκώς επαίνους, ακόμα 
και όταν δεν το αξίζουν

• Αισθάνονται ότι είναι υπερβολικά 
ταλαντούχοι και ότι έχουν πιο πολλά 
δικαιώματα

• Δυσκολεύονται να δεχθούν συμβουλές, 
κριτική ή ανατροφοδότηση από άλλους.





Θέμα 2: Παράγοντες που επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση
Πολλές φορές στη ζωή μας η συμπεριφορά μας και οι συμπεριφορές των άλλων μπορούν να επιδράσουν στην 
αυτοεκτίμησή μας.

Μερικοί από τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αυτοεκτίμηση μας συμπεριλαμβάνουν:

● Η ηλικία μας – όσο πιο νέοι είμαστε τόσο λιγότερη αυτοεκτίμηση φαίνεται να έχουμε.

● Το πώς οι άλλοι αντιλαμβάνονται την εμφάνισή μας

● Το αν αντιμετωπίζουμε κάποια ασθένεια ή αναπηρία

● Το αν είμαστε θύματα διακρίσεων ή ρατσισμού

● Οι οικονομικές δυσκολίες που μπορεί να οδηγήσουν στο να μην έχουμε τα υλικά αγαθά που έχουν οι συνομήλικοί μας

● Η εργασιακή μας κατάσταση

● Η κοινωνικοοικονομική μας κατάσταση ή ταξικό status, παραδείγματος χάριν εργατική ή λαϊκή τάξη, υψηλότερη εργατική
ή λαϊκή τάξη, χαμηλότερη μεσαία τάξη, υψηλότερη μεσαία τάξη ή υψηλή τάξη.





Θέμα 3: Αυτοεκτίμηση και διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας παίρνουμε πολλές
αποφάσεις, από το τι ρούχα θα φορέσουμε, στο τι θα
φάμε, στο πώς θα ξοδέψουμε τα χρήματά μας. Μερικές
από τις αποφάσεις που παίρνουμε είναι εύκολες, και
άλλες είναι πιο απαιτητικές.

Ανάλογα με το εάν έχουμε χαμηλή, υγιή ή υπερβολική
αυτοεκτίμηση μπορεί να μας φανεί ευκολότερο ή
δυσκολότερο να πάρουμε μια απόφαση.

Το να έχουμε αυτοπεποίθηση και υγιή αυτοεκτίμηση
είναι σημαντικό όταν προσπαθούμε να πάρουμε
αποφάσεις. Η λήψη αποφάσεων με αυτοπεποίθηση μας
βοηθά να μειώσουμε τυχόν άγχος ή στρες που μπορεί
να βιώνουμε στη ζωή μας.

Να μερικές συμβουλές που μπορεί να σας βοηθήσουν:

Αναγνώρισε 
την απόφαση

Μάζεψε πληροφορίες

Αναγνώρισε τις 
εναλλακτικές

Ζύγισε τα 
στοιχεία

Επέλεξε μεταξύ των 
εναλλακτικών Λάβε 

δράση

Αξιολόγησε την 
απόφαση



Δραστηριότητα 1 

Ερώτηση : Αντιστοίχισε τον όρο με τον ορισμό του.

Χαμηλή αυτοεκτίμηση Μπορεί να οδηγήσει κάποιον να αισθάνεται
ανασφάλεια για τις ικανότητές του

Υγιής αυτοεκτίμηση Μπορεί να οδηγήσει κάποιον να αποδεχθεί όλες
του τις ικανότητες και να πιστέψει στον εαυτό του

Υπερβολική αυτοεκτίμηση Μπορεί να οδηγήσει κάποιον να αισθάνεται
υπερβολική αυτοπεποίθηση σχετικά με τις
ικανότητές του



Δραστηριότητα 2 

Ερώτηση : Βάσει των ορισμών που παρέχονται, αισθάνεστε αυτή τη στιγμή (1) Χαμηλή αυτοεκτίμηση, (2) Υγιή
αυτοεκτίμηση ή (3) Υπερβολική αυτοεκτίμηση;



Δραστηριότητα 3

Ερώτηση: Συμπληρώστε τα κενά

Κάποιος που συνήθως βιώνει {χαμηλή} αυτοεκτίμηση μπορεί να δυσκολεύεται με την αυτοπεποίθησή του.

Κάποιος που συνήθως βιώνει {υπερβολική} αυτοεκτίμηση, μπορεί να ζει με την εντύπωση ότι έχει περισσότερα δικαιώματα
απ’ ότι οι άλλοι.

Κάποιος που συνήθως βιώνει {υγιή} αυτοεκτίμηση έχει αυτοπεποίθηση και μπορεί να εκφράζει τις ανάγκες του.



Μέρος 2

Θεωρίες κινήτρου που επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση



Ενότητα 8: Αυτοεκτίμηση
Μέρος 2 Θεωρίες κινήτρου που επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση

Θέμα 1 Αναγνωρίζοντας το πώς οι θεωρίες κινήτρου μπορούν να μειώσουν τις 
τάσεις υποτροπής

Θέμα 2 Η ιεραρχία αναγκών του Maslow

Θέμα 3 Η θεωρία των τριών αναγκών του McClelland 

Θέμα 4 Θεωρία της αυτοδιάθεσης

Δραστηριότητες

Διαβάστε επίσης

Πηγές



Θέμα 1: Πως οι θεωρίες κινήτρου μπορούν να μειώσουν τις τάσεις 
υποτροπής

Κάθε άτομο έχει ανάγκες και επιθυμίες που το οδηγούν στο να
πετύχει στόχους ή να φέρει επιθυμητά αποτελέσματα.

Αυτοί οι στόχοι μπορεί να είναι προσωπικοί ή σε σχέση με το
περιβάλλον του, όπως το να πετύχει στη ζωή του, να είναι
περίεργος, να είναι περήφανος, να κερδίζει χρήματα, να νικά, ή
να φοβάται την τιμωρία.

Η υποστήριξη ενηλίκων ατόμων, έτσι ώστε να εντοπίσουν τις
ανάγκες που οδηγούν στις συμπεριφορές αυτές, μπορεί να
μειώσει την πιθανότητα υποτροπής και την επανάληψη
ανεπιθύμητων συμπεριφορών.

Οι ανάγκες των ανθρώπων είναι διαφορετικές, οπότε είναι
σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι ο καθένας μπορεί να βρίσκει
κίνητρο σε διαφορετικούς τομείς.

Ανάγκες

Συμπεριφορά

Ικανοποίηση



Θέμα 2:  Η ιεραρχία αναγκών του Maslow
Η ιεραρχία αναγκών του Maslow υπογραμμίζει ότι τα άτομα
κινητοποιούνται από τις πράξεις τους για να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες τους. Ο Maslow αναγνώρισε πως όλα τα άτομα θέλουν να
γίνουν το καλύτερο που μπορούν να γίνουν – να
αυτοπραγματωθούν.

Για να πετύχουν την αυτοπραγμάτωση ο Maslow επισήμανε ότι όλα
τα άτομα πρέπει να περάσουν από πέντε ξεχωριστά στάδια και να
ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες πριν περάσουν στο επόμενο
στάδιο:

1. Φυσιολογικές/Βιολογικές ανάγκες

2. Ασφάλεια

3. Αγάπη και συμπερίληψη

4. Αυτοεκτίμηση

5. Αυτοπραγμάτωση

Αυτοπραγμάτωση

Αυτοεκτίμηση

Αγάπη/Συμπερίληψη

Ασφάλεια

Φυσιολογικές/
Βιολογικές ανάγκες



1. Φυσιολογικές/Βιολογικές ανάγκες

○ Είναι οι βασικές ανάγκες της ζωής. Αυτές συμπεριλαμβάνουν την τροφή, την στέγη, τον ρουχισμό και τον ύπνο.

2. Ασφάλεια

○ Όταν κάποιος ικανοποιήσει τις βασικές (ή φυσιολογικές) ανάγκες, μπορεί να ξεκινήσει να στοχεύει σε
περισσότερα. Οι ανάγκες ασφάλειας συμπεριλαμβάνουν την εργασιακή ασφάλεια, την υγεία και μία μόνιμη στέγη.

3. Αγάπη και συμπερίληψη

○ Όταν κάποιος ικανοποιήσει τις φυσιολογικές/βιολογικές ανάγκες και τις ανάγκες ασφάλειας, τότε μπορεί να
ξεκινήσει να δημιουργεί φιλίες και σχέσεις. Μπορεί να ξεκινήσει να νοιάζεται για άλλους καθώς και για τον εαυτό
του.

4. Αυτοεκτίμηση

○ Με το να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κάποιος, μπορεί να πιστέψει στον εαυτό και τις ικανότητές του. Σέβεται τον
εαυτό του και κατά συνέπεια τον σέβονται και οι άλλοι.

5. Αυτοπραγμάτωση

○ Κάποιος φτάνει στο στάδιο της αυτοπραγμάτωσης όταν έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητές του.



Θέμα 3: Η θεωρία των 3 αναγκών του McClelland

Ο McClelland θεωρεί πως οι άνθρωποι έχουν τρεις βασικές ανάγκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής ή φύλου. Αυτές οι
ανάγκες δημιουργούνται και αναπτύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και περιλαμβάνουν:

1. Την ανάγκη για επιτεύγματα
2. Την ανάγκη για δεσμούς
3. Την ανάγκη για εξουσία

Οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη για επιτεύγματα καθοδηγούνται από την ανάγκη να διεκπεραιώνουν καθήκοντα.
Προτιμούν να λαμβάνουν ανατροφοδότηση σε οποιαδήποτε δουλειά με την οποία ασχολούνται και συνήθως επιλέγουν
απαιτητικά καθήκοντα.

Οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη για δεσμούς αποζητούν να διατηρούν κοινωνικές σχέσεις με άλλους. Αναζητούν το να
ανήκουν και θέλουν να εισπράττουν αγάπη και αποδοχή από τους γύρω τους. Μερικές φορές οι άνθρωποι που έχουν
αυτή την ανάγκη ανησυχούν για τις μικρές λεπτομέρειες της ζωής, ειδικά για το εάν είναι αρεστοί σε άλλους. Αυτοί οι
άνθρωποι τείνουν να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Οι άνθρωποι με ανάγκη για εξουσία έχουν την επιθυμία να διδάσκουν και να εμψυχώνουν άλλους, ωστόσο, αν η ανάγκη
τους αυτή διοχετευτεί με λανθασμένο ή ακατάλληλο τρόπο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υπερβολική αυτοεκτίμηση. Οι
άνθρωποι με ανάγκη για εξουσία συνήθως βάζουν τους δικούς τους στόχους πάνω από τις ανάγκες των άλλων.



Θέμα 3: Η θεωρία των 3 αναγκών του McClelland

Οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη 
για επιτεύγματα συχνά:

Οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη 
για δεσμούς συχνά:

Οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη 
για εξουσία συχνά:

Τους αρέσει η τακτική 
ανατροφοδότηση

Απολαμβάνουν το να είναι μέλος 
μιας ομάδας και να 
συνεργάζονται με άλλους.

Αναζητούν ευκαιρίες για να 
αποτρέψουν άλλους να 
αποκτήσουν εξουσία. 

Παρακινούνται από την επίτευξη 
των στόχων και των επιδιώξεών 
τους.

Επιδιώκουν να είναι αρεστοί και 
σεβαστοί από άλλους. 

Έχουν την επιθυμία να ηγούνται 
και να είναι επικεφαλής.

Τείνουν να αποφεύγουν 
καταστάσεις που περιλαμβάνουν 
ρίσκο. 

Τείνουν να αποφεύγουν 
καταστάσεις που περιλαμβάνουν 
ρίσκο. 

Απολαμβάνουν τον ανταγωνισμό 
και το να κερδίζουν.

Τα πηγαίνουν καλά με την 
τακτική ανατροφοδότηση.

Ακολουθούν κανόνες και κοινωνικές 
νόρμες για να μην βιώσουν απόρριψη.

Απολαμβάνουν το να έχουν 
υψηλό στάτους.

Εδώ βλέπετε μερικά συνήθη χαρακτηριστικά των ανθρώπων που έχουν ανάγκη για επιτεύγματα, ανάγκη
για δεσμούς και ανάγκη για εξουσία:



Θέμα 4: Η θεωρία της αυτοδιάθεσης

Η θεωρία της αυτοδιάθεσης προτείνει πως όλοι οι άνθρωποι έχουν τρεις βασικές ανάγκες: την αυτονομία, την επάρκεια και
τη σύνδεση και επικοινωνία. Κάθε μια από αυτές τις βασικές ανάγκες δραστηριοποιούν το άτομο να ανελιχθεί και να
εκπληρώσει τους στόχους του στη ζωή του.

1. Η αυτονομία επιτρέπει στα άτομα να έχουν την αίσθηση πως ανήκουν σε και κοινότητα και να αποκτούν φιλίες. Η
ανάγκη για αυτονομία βοηθά τα άτομα να αποκτήσουν γνώσεις και να ζουν αρμονικά.

2. Η επάρκεια είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό για την ευημερία των ανθρώπων. Όταν τα άτομα αναλαμβάνουν νέες
προκλήσεις μαθαίνουν νέες δεξιότητες. Με το να εξασκούν αυτές τις δεξιότητες σε βάθος χρόνου γινόμαστε ειδήμονες
στο αντικείμενο. Το να έχουμε επάρκεια μας βοηθά να είμαστε αποτελεσματικοί στη ζωή μας.

3. Η σύνδεση και επικοινωνία μας επιτρέπει να αισθανόμαστε ότι μας χρειάζονται και ότι έχουμε αξία στις ζωές των άλλων.
Με το να υποστηρίζουμε και να παρέχουμε σε άλλους αισθανόμαστε ότι συνδεόμαστε με το περιβάλλον μας. Η σύνδεση
και επικοινωνία μας επιτρέπει να αισθανόμαστε πως ανήκουμε στον κόσμο γύρω μας.



Θέμα 4: Η θεωρία της αυτοδιάθεσης

Οι άνθρωποι που έχουν υψηλά επίπεδα αυτοδιάθεσης έχουν την ικανότητα να αποδέχονται τα λάθη και τα ελαττώματά
τους. Αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων τους και μπορούν να διορθώνουν λάθη που έχουν κάνει στη ζωή τους.

Από την άλλη, άνθρωποι με χαμηλή αυτοδιάθεση συχνά βρίσκουν σφάλματα στους άλλους. Δυσκολεύονται να
παραδεχθούν τα λάθη τους, βρίσκουν δικαιολογίες και κατηγορούν τους άλλους όταν μπορούν. Καθώς συχνά δεν μπορούν
να αναγνωρίσουν ότι προκάλεσαν κάποιο πρόβλημα, δυσκολεύονται να το λύσουν.

Οι άνθρωποι με χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης συχνά αισθάνονται πως δεν είναι μέρος της κοινότητας ή ότι δεν έχουν
αξία στις ζωές άλλων. Για να αυξήσετε την αυτοδιάθεσή σας και να βελτιώσετε την αυτοεκτίμησή σας μπορείτε:

● Να προσφέρετε ανατροφοδότηση με νόημα στους γύρω σας. Να υποστηρίζετε τους άλλους και να προσφέρετε
εμψυχωτικά λόγια.

● Να βρείτε κίνητρο να πετύχετε τους προσωπικούς σας στόχους με το να θέτετε ρεαλιστικές και χρονικά εφικτές
προκλήσεις στον εαυτό σας.

● Να αναζητάτε θετικές συνομιλίες και σχέσεις με τους άλλους.





Δραστηριότητα 4 

Ερώτηση: Ποιες από τις παρακάτω θεωρίες καλύφθηκαν σε αυτή τη διδακτική ενότητα;

1. Η ιεραρχία αναγκών του Maslow

2. Η θεωρία των τριών αναγκών του McClelland’

3. Η ERG θεωρία

4. Η θεωρία της αυτοδιάθεσης



Δραστηριότητα 5

Ερώτηση: Συμπληρώστε τα κενά

Φυσιολογικές/βιολογικές ανάγκες, {ασφάλεια}, αγάπη & συμπερίληψη, αυτοεκτίμηση και αυτοπραγμάτωση είναι τα πέντε
στοιχεία που περιγράφονται στην ιεραρχία αναγκών του Maslow

Η θεωρία της αυτοδιάθεσης υποστηρίζει ότι τα άτομα αυτο προσδιορίζονται όταν ικανοποιούν τις ανάγκες επάρκειας,
{σχετικότητας} και αυτονομίας τους.



Δραστηριότητα 6 

Ερώτηση: Περιγράψτε ποια θεωρία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ώστε να κτίσετε την αυτοεκτίμησή σας.



Μέρος 3

Στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό της  
χαμηλής αυτοεκτίμησης και την προώθηση της υγιούς αυτοεκτίμησης. 



Ενότητα 8: Αυτοεκτίμηση
Μέρος 3 Στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό της 

χαμηλής αυτοεκτίμησης και την προώθηση της υγιούς αυτοεκτίμησης

Θέμα 1 Στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της 
αυτοεκτίμησης αξιοποιώντας την γνωσιακή- συμπεριφορική
προσέγγιση.

Θέμα 2 Στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της 
αυτοεκτίμησης αξιοποιώντας την διαλεκτική- συμπεριφορική
προσέγγιση.

Δραστηριότητες

Διαβάστε επίσης

Πηγές





Στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό της 
χαμηλής αυτοεκτίμησης και την προώθηση της υγιούς αυτοεκτίμησης

Η αυτοεκτίμηση είναι κρίσιμη στο να μας βοηθήσει να
εκτιμήσουμε και να έχουμε μια θετική αντίληψη για τον εαυτό
μας.

Σε αυτό το βίντεο στο YouTube θα μάθετε για τους 6 πυλώνες
που μπορείτε να εφαρμόσετε στη ζωή σας για να χτίσετε την
αυτοεκτίμησή σας:

1. Tην πρακτική του να ζούμε συνειδητά

2. Την πρακτική της αυτο αποδοχής

3. Την πρακτική της ευθύνης του εαυτού

4. Την πρακτική της αυτοπεποίθησης

5. Την πρακτική του να ζούμε θέτοντας στόχους

6. Την πρακτική της προσωπικής ακεραιότητας



Θέμα 1: Στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της 
αυτοεκτίμησης αξιοποιώντας την γνωσιακή-συμπεριφορική προσέγγιση.
Η CBT – ή Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία είναι μία θεραπεία που μέσω της
συζήτησης βοηθά τα άτομα να επικεντρωθούν στο να αλλάξουν τον τρόπο που
σκέφτονται και συμπεριφέρονται.

Υπάρχουν 3 διασυνδεδεμένα μέρη του τριγώνου της CBT που βοηθούν στο να
σκεφτόμαστε και να συμπεριφερόμαστε διαφορετικά:

(1)Σκέψη: Οι σκέψεις μας επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τα συναισθήματά μας.

(2)Συμπεριφορά: Οι συμπεριφορές μας επηρεάζουν τις σκέψεις και τα
συναισθήματά μας.

(3)Συναισθήματα: Τα συναισθήματά μας επηρεάζουν τις σκέψεις και τη
συμπεριφορά μας.

Μπορείτε να εντοπίσετε τη διαφορά στα δύο παρακάτω σενάρια:

● Έχω πολλές προκλήσεις στη ζωή μου, αισθάνομαι αγχωμένος και αντιδρώ
αρνητικά.

● Έχω πολλές προκλήσεις στη ζωή μου, οπότε θα τις αποδεχθώ και θα κάνω κάτι
για να τις διορθώσω.

Σκέψεις

ΣυναισθήματαΣυμπεριφορά



Θέμα 2: Στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της 
αυτοεκτίμησης αξιοποιώντας την διαλεκτική-συμπεριφορική προσέγγιση.

DBT – ή Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία είναι
μία θεραπεία η οποία μέσω της συζήτησης βοηθά
τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν έντονα
συναισθήματα.

Η DBT αναγνωρίζει πως κάποιος μπορεί να πετύχει
διαφορετικούς στόχους ταυτόχρονα, ακόμα και αν
αυτό μοιάζει αντιφατικό.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές στρατηγικές που
μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να βελτιώσει
την αυτοεκτίμησή του, όπως το να μάθει να
χειρίζεται τη ροή των συναισθημάτων του. Να
βιώσει το συναίσθημα, να το σημειώσει ώστε να το
θυμάται και να προχωρήσει στο επόμενο σενάριο.

Εδώ θα βρείτε μερικές ακόμα τεχνικές για να βελτιώσετε την αυτοεκτίμησή σας:

Εξασκηθείτε στην ενσυνειδητότητα
• Βιώστε το παρόν χωρίς να ανησυχείτε για το πσρελθόν ή το μέλλον

Επιμείνετε στις αξίες και τα πιστεύω σας
• Επιλέξτε τις 5 πιο σημαντικές αξίες για εσάς και θυμηθείτε τις όταν τα πιστεύω σας 

αμφισβητούνται.

Πείτε την αλήθεια
• Πάντα να είστε ειλικρινείς. 

Μην απολογείστε υπερβολικά
• Μπορεί να είναι εύκολο να ζητήσετε συγγνώμη, αλλά σιγουρευτείτε πως το πιστεύετε όταν 

το λέτε. Μην ζητάτε συγγνώμη για να ικανοποιήσετε κάποιον άλλον. 

Να είστε ειλικρινείς και δίκαιοι. 
• Αναλάβετε την ευθύνη των  πράξεών σας. Μην κατηγορείτε άλλους για τα λάθη σας.

Ανεχθείτε τη δυσφορία: 
• Όταν αισθάνεστε δυσφορία γιατί να μην κινηθείτε, λάβετε μέρος σε χαλαρωτικές δραστηριότητες ή να 

βρείτε ένα τρόπο να εκφράσετε τα αισθήματά σας;



Δραστηριότητα 7 

Ερώτηση: Σε τι σας βοηθά το CBT;

1. Στο να αλλάξετε τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς που δε σας βοηθούν. 

2. Στο να αντιμετωπίζετε τα προβλήματά σας με ένα πιο θετικό τρόπο. 

3. Στο να αναλύσετε αρνητικά πρότυπα σκέψης.

4. Όλα τα ανωτέρω



Δραστηριότητα 8 

Ερώτηση: Ποιες από τις αναφερθείσες στρατηγικές θα χρησιμοποιήσετε στη ζωή σας για να σας βοηθήσουν να 
αποκτήσετε υγιή αυτοεκτίμηση;



Δραστηριότητα 9 

Ερώτηση: Αντιστοιχίστε τον όρο με τον καταλληλότερο ορισμό:

Εν συνειδητότητα Το να είμαστε πλήρως παρόντες και γνώστες του 
τι κάνουμε καθώς το κάνουμε

Ρύθμιση συναισθημάτων Η ικανότητα να ελέγχουμε την συναισθηματική μας 
κατάσταση

Διαπροσωπική αποτελεσματικότητα Η ικανότητα να επικοινωνούμε με άλλους.



Διαβάστε Επίσης:

● Just Passing Time (2021) How To Build Self-Esteem - The Triple Column Technique (CBT) Available from: 
https://www.youtube.com/watch?v=20hYOeGC7qc

● Cherry, K. (2021) The 5 Levels of Maslow's Hierarchy of Needs Available from: 
https://www.verywellmind.com/what-is-maslows-hierarchy-of-needs-4136760

● Mind (2015) What is CBT? | Making Sense of Cognitive Behavioural Therapy. Available from: 
https://www.youtube.com/watch?v=9c_Bv_FBE-c

● Improvement Pill (2018) How To Build Self Esteem - The Blueprint . Available from: 
https://www.youtube.com/watch?v=9vnlSXm81U0

https://www.youtube.com/watch?v=20hYOeGC7qc
https://www.verywellmind.com/what-is-maslows-hierarchy-of-needs-4136760
https://www.youtube.com/watch?v=9c_Bv_FBE-c
https://www.youtube.com/watch?v=9vnlSXm81U0


Post-test (Τελική αξιολόγηση)

Ερώτηση: Ποια είναι τα στοιχεία του CBT;

1. Σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές

2. Πράξεις, αντιμετώπιση, συναισθήματα

3. Σκέψεις, Φίλοι, Επάγγελμα

Ερώτηση: Το CBT βοηθά στο να κτίσετε την αυτοεκτίμησή σας με το να:

1. Σας υποστηρίζει στο να συγκεντρωθείτε στους στόχους σας.
2. Σας επαναφέρει στο παρόν
3. Σας βοηθά να αναγνωρίζετε το πως οι σκέψεις και τα αισθήματά σας επιδρούν στη συμπεριφορά σας
4. Όλα τα ανωτέρω.



Πηγές

● Woolfe, S. (2019)  What Happens When Your Self-Esteem Is Too High? Available from: 
www.healthyplace.com/blogs/buildingselfesteem/2019/3/what-happens-when-your-self-esteem-is-too-high

● Better Health Channel (2021) Self Esteem. Available from: 
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/self-esteem

● Cherry, K. (2021) What is self-esteem? Available from: https://www.verywellmind.com/what-is-self-esteem-2795868

http://www.healthyplace.com/blogs/buildingselfesteem/2019/3/what-happens-when-your-self-esteem-is-too-high
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/self-esteem
https://www.verywellmind.com/what-is-self-esteem-2795868


Δήλωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν αποτελεί αποδοχή του
περιεχομένου της, το οποίο αντικατοπτρίζει τις γνώμες των συγγραφέων και μόνο, και η Επιτροπή δεν μπορεί να καταστεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών εντός αυτής. [Project number: 2020-1-CZ01-KA204-078333].

Όλα τα οπτικοακουστικά μέσα ανακτήθηκαν ελεύθερα από δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες στοκ εικόνων και/ή το
YouTube και εφαρμόζουν τη νομοθεσία δίκαιης χρήσης χωρίς την πρόθεση να παραβιάσουν τυχόν πνευματική ιδιοκτησία.
Εάν πιστεύετε πως έγινε παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο
www.rechance.eu ώστε να γίνει επίλυση του θέματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
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