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Διδακτικοί Στόχοι

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

● Να γνωρίζετε τι είναι η αυτοεκτίμηση και τη διαφορά μεταξύ υγιούς, χαμηλής και υπερβολικής αυτοεκτίμησης.

● Να αναγνωρίζετε τις στιγμές στη ζωή σας που βιώσατε υγιή, χαμηλή και υπερβολική αυτοεκτίμηση

● Να αναφέρετε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αυτοεκτίμησή σας

● Να αναπτύξετε νέους τρόπους για να ενισχύσετε την αυτοεκτίμησή σας



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 είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση;

1. Όταν κάποιος δυσκολεύεται να κάνει νέους φίλους
2. Όταν κάποιος δεν έχει αυτοπεποίθηση για το ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει
3. Όταν κάποιος είναι ντροπαλός και ήσυχος



Pre-test (Αρχική Αξιολόγηση)

Ερώτηση: Σωστό ή λάθος: Τα πράγματα που επηρεάζουν την αυτοεκτίμησή μας διαφέρουν για τον καθένα.

1. Σωστό
2. Λάθος

Ερώτηση: Μπορείτε να προωθήσετε την υγιή αυτοεκτίμηση στην ζωή σας με το να:

1. Γράφετε θετικά πράγματα για τον εαυτό σας

2. Αναγνωρίζετε σε τι είστε καλοί

3. Είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας

4. Όλα τα παραπάνω



Θέμα 1: Τι είναι αυτοεκτίμηση;

• Η αυτοεκτίμηση είναι η γνώμη που έχουμε για τον εαυτό μας.

• Όταν έχουμε υγιή αυτοεκτίμηση, τείνουμε να αισθανόμαστε 
θετικά για τον εαυτό μας και για τη ζωή γενικότερα. Μας κάνει 
πιο ικανούς να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τα 
σκαμπανεβάσματα της ζωής.

• Όταν η αυτοεκτίμησή μας είναι χαμηλή, τείνουμε να βλέπουμε 
τον εαυτό μας και τη ζωή μας υπό ένα πιο αρνητικό και 
επικριτικό πρίσμα. Νιώθουμε επίσης λιγότερο ικανοί να 
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που μας επιφυλάσσει η ζωή. 



Θέμα 1: Τι είναι αυτοεκτίμηση;

Η αυτοεκτίμηση είναι:
• Πώς εκτιμάς, σέβεσαι και αισθάνεσαι για τον εαυτό σου
• το να γνωρίζεις και να πιστεύεις ότι έχεις αξία και

αξίζεις την ευτυχία
• το να μπορείς να ανταπεξέλθεις στις βασικές

προκλήσεις της ζωής

Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, συχνά μπορούμε να
περιγράψουμε τον εαυτό μας περισσότερο θετικά ή
αρνητικά. Για το λόγο αυτό, οι άνθρωποι μπορεί να
βιώνουν περιόδους χαμηλής αυτοεκτίμησης, υγιούς
αυτοεκτίμησης και υπερβολικής αυτοεκτίμησης. Γνωρίζατε
ότι συνήθως η αυτοεκτίμηση είναι χαμηλότερη στους
νεότερους ανθρώπους και αυξάνεται όσο μεγαλώνετε;



Θέμα 1: Ποια είναι η διαφορά 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:

• Έχουν μια αρνητική εικόνα για τον 
εαυτό τους - μπορεί να αισθάνονται 
άσχημοι, αντιπαθητικοί ή ανόητοι.

• Δυσκολεύονται να κάνουν και να 
διατηρήσουν φίλους

• Μπορεί να πιστεύουν ότι οι άλλοι 
είναι καλύτεροι από αυτούς

• Έχουν αρνητική άποψη για τη ζωή

• Έλλειψη αυτοπεποίθησης

• Δυσκολεύονται να πουν όχι 

• Αισθάνονται υπερήφανοι για ό,τι 
μπορούν να κάνουν και βλέπουν τα 
καλά πράγματα στον εαυτό τους 

• Αποδέχονται τις δυνάμεις και τις 
αδυναμίες τους 

• Πιστεύουν στον εαυτό τους, ακόμη 
και όταν δεν τα πάνε καλά στην αρχή 

• Νιώθουν ότι είναι αρεστοί και 
αποδεκτοί 

• Αποδέχονται τον εαυτό τους, ακόμη 
και όταν κάνουν λάθη. 

• Αισθάνονται ανώτεροι από τους άλλους 

• Μπορεί να έχουν υπερβολική 
αυτοπεποίθηση και να υπερεκτιμούν τις 
ικανότητές τους

• Δεν δέχονται συμβουλές, κριτική ή 
ανατροφοδότηση από τους άλλους.

• Μπορεί να αισθάνονται δικαιωματικά και 
να είναι εγωκεντρικοί, χάνοντας από τα 
μάτια τους τις ανάγκες των άλλων.



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 για τις ικανότητές του



Αισιοδοξία είναι η αίσθηση ότι όλα 
θα πάνε καλά.

Εμπιστοσύνη στον εαυτό 
μου είναι ότι «Μπορώ να τα 

καταφέρω!».



Θέμα 2: Γιατί η αυτοεκτίμηση είναι σημαντική? 
Η αυτοεκτίμηση είναι σημαντική, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων, τις σχέσεις μας, τη συναισθηματική μας
υγεία και πολλές άλλες πτυχές της ζωής μας. Υπάρχουν πολλές φορές στη ζωή μας που η συμπεριφορά μας και η
συμπεριφορά των άλλων μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμησή μας. Η αυτοεκτίμηση είναι σημαντική επειδή επηρεάζει σε
μεγάλο βαθμό τις επιλογές και τις αποφάσεις που παίρνουμε. Ορισμένοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την
αυτοεκτίμησή σας μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Οι σκέψεις και οι αντιλήψεις σας

• Πώς αντιδρούν οι άλλοι άνθρωποι σε εσάς

• Οι σχέσεις σας με τους γονείς, τα αδέλφια, τους φίλους

• Η ηλικία σας - όσο νεότεροι είστε, τόσο λιγότερη αυτοεκτίμηση μπορεί να έχετε

• Μια μακροχρόνια ασθένεια ή μια αναπηρία 

• Εάν έχετε πέσει θύμα διακρίσεων ή ρατσισμού

• Οικονομικές ανησυχίες

• Η εργασιακή σας κατάσταση

• Η θέση σας στην κοινωνία



Παράγοντες που επηρεάζουν την Αυτοεκτίμηση

Αυτοεκτίμηση

Πεποιθήσεις 
για τον εαυτό

Προσωπικές 
φιλοδοξίες

Κατορθώματα
Οικογενειακό 
περιβάλλον

Ακαδημαϊκές 
επιτυχίες

Η άποψη των 
άλλων



Σκεφτείτε ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αυτοεκτίμησή σας. Πώς σας κάνουν αυτοί 
οι παράγοντες να αισθάνεστε; 



Θέμα 3: Λήψη αποφάσεων με αυτοπεποίθηση
. 
Κατά τη διάρκεια της ημέρας μας, παίρνουμε
πολλές αποφάσεις: από τα ρούχα που φοράμε,
μέχρι το φαγητό που τρώμε και το πώς ξοδεύουμε
τα χρήματά μας. Ορισμένες από τις αποφάσεις που
παίρνουμε είναι εύκολες και κάποιες άλλες πιο
δύσκολες.

Ανάλογα με το αν έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση,
υγιή αυτοεκτίμηση ή υπερβολική αυτοεκτίμηση,
μπορεί να μας είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να
πάρουμε μια απόφαση.

Η αυτοπεποίθηση και η υγιής αυτοεκτίμηση είναι
σημαντικές όταν προσπαθούμε να πάρουμε
αποφάσεις. Η λήψη αποφάσεων με αυτοπεποίθηση
μας βοηθά να μειώσουμε το άγχος ή το στρες που
μπορεί να αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας.

Προσδιο-
ρισμός
Εαυτού

Λήψη 
αποφάσεων

Κ
αθορισμός 
στόχω

ν

Υπεράσπιση 
του εαυτού

Αυ
το

γν
ω

σί
α



Θέμα 3: Λήψη αποφάσεων με αυτοπεποίθηση

Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές για να παίρνετε αποφάσεις με αυτοπεποίθηση στη ζωή 
σας:

1. Μην υποθέτετε: όταν δεν υποθέτετε ότι έχετε όλες τις απαντήσεις, επιτρέπετε στον εαυτό 
σας να ζητάτε συμβουλές από άλλους ανθρώπους
2. Μην επικρίνετε: η λήψη αποφάσεων με αυτοπεποίθηση απαιτεί να αποκτάτε νέες 
προοπτικές και να διαχειρίζεστε τις γνωστές προκαταλήψεις σας
3. Δημιουργήστε εναλλακτικές λύσεις: μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως τα είχατε 
σχεδιάσει, να είστε δημιουργικοί και να σκέφτεστε τις εναλλακτικές επιλογές που έχετε στη 
διάθεσή σας
4. Παραμείνετε αντικειμενικοί: πριν πάρετε μια απόφαση, προσπαθήστε να λάβετε όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεστε, ώστε να παραμείνετε αντικειμενικοί

Χρήσιμες συμβουλές για αυτοπεποίθηση κατά τη λήψη αποφάσεων



5. Απελευθερωθείτε από την προσκλόλληση: Να έχετε επίγνωση των πιθανοτήτων, αλλά 
να μην προσκολληθείτε υπερβολικά σε αυτές, καθώς υπάρχουν η ζωή είναι απρόβλεπτη.
6. Χρησιμοποιήστε τη διαίσθησή σας: Μερικές φορές, όταν η αυτοεκτίμησή μας είναι 
χαμηλή, τείνουμε να μην εμπιστευόμαστε το ένστικτό μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις είστε 
το καλύτερο άτομο για να πάρετε μια απόφαση στη ζωή σας.
7. Αναλάβετε την ευθύνη: Όποια απόφαση κι αν πάρετε, θα πρέπει να την κάνετε δική σας 
και να είστε υπεύθυνοι για την τελική απόφαση.
8. Αξιολογήστε τις αποφάσεις: Ανατρέξτε σε προηγούμενες αποφάσεις που έχετε λάβει και 
αποφασίστε αν απέδωσαν όπως τις είχατε σχεδιάσει ή αν βρεθείτε ξανά αντιμέτωποι με την 
ίδια κατάσταση αν θα παίρνατε την ίδια απόφαση. 

Χρήσιμες συμβουλές για αυτοπεποίθηση κατά τη λήψη αποφάσεων

Θέμα 3: Λήψη αποφάσεων με αυτοπεποίθηση



Βίντεο για την αυτοεκτίμηση και τη λήψη αποφάσεων



Μέρος 2

Τρόποι για να αναπτύξετε υγιή αυτοεκτίμηση



Θέμα 1: Ανάπτυξη υγιούς αυτοεκτίμησης 

Η αυτοεκτίμηση είναι σημαντική για να μας βοηθήσει να
εκτιμούμε και να βλέπουμε τον εαυτό μας θετικά. Σε αυτό το
βίντεο στο YouTube, θα μάθετε για έξι πυλώνες που μπορείτε
να εφαρμόσετε στη ζωή σας για να οικοδομήσετε υγιή
αυτοεκτίμηση:

1. Η πρακτική της συνειδητής ζωής
2. Η πρακτική της αυτοαποδοχής
3. Η πρακτική της αυτο-υπευθυνότητας
4. Η πρακτική της αυτοπεποίθησης
5. Η πρακτική της στοχευμένης ζωής
6. Η πρακτική της προσωπικής ακεραιότητας



Θέμα 2: Τρόποι για να βελτιώσετε την αυτοεκτίμησή σας (μέρος 1)

● Πολλοί από εμάς είμαστε αποκομμένοι από τα συναισθήματά μας -
ιδιαίτερα από τα έντονα συναισθήματα όπως ο θυμός, η θλίψη, ο φόβος
- επειδή έχουμε μάθει να προσπαθούμε να αγνοούμε τα συναισθήματά
μας.

● Αλλά ενώ μπορείτε να αρνηθείτε ή να μουδιάσετε τα συναισθήματά
σας, δεν μπορείτε να τα εξαλείψετε. Εξακολουθούν να υπάρχουν, είτε
τα συνειδητοποιείτε είτε όχι. Και ακόμη και τα δυσάρεστα συναισθήματα
μπορεί να έχουν ευεργετικές πτυχές. Η θλίψη μπορεί να υποστηρίξει τη
συναισθηματική επούλωση, για παράδειγμα, ο φόβος μπορεί να
προκαλέσει σωτήρια δράση και ο θυμός μπορεί να κινητοποιήσει και να
εμπνεύσει.

● Δυστυχώς, χωρίς να είστε συνδεδεμένοι με όλα τα συναισθήματά σας,
δεν μπορείτε να διαχειριστείτε το άγχος, να κατανοήσετε πλήρως τη
συμπεριφορά σας ή να ελέγξετε κατάλληλα τον τρόπο με τον οποίο
σκέφτεστε και ενεργείτε.



Θέμα 2: Τρόποι για να βελτιώσετε την αυτοεκτίμησή σας (μέρος 1)

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βελτιώσετε την
αυτοεκτίμησή σας είναι να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε και
συμπεριφέρεστε.
Υπάρχουν 3 κύρια αλληλένδετα μέρη αυτού του Τριγώνου, τα οποία
μπορούμε να εξετάσουμε που μπορεί να σας κάνουν να σκεφτείτε και να
συμπεριφερθείτε διαφορετικά:
1. Σκέψεις: Οι σκέψεις μας επηρεάζουν τις συμπεριφορές και τα

συναισθήματά μας.
2. Συμπεριφορά: Η συμπεριφορά μας επηρεάζει τις σκέψεις και τα

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

συμπεριφορά μας.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε τη διαφορά μεταξύ των δύο παρακάτω σεναρίων:
• Έχω πολλές προκλήσεις στη ζωή μου, νιώθω αγχωμένος και φέρομαι

άσχημα.
• Έχω πολλές προκλήσεις στη ζωή μου, οπότε θα τις αποδεχτώ και θα

κάνω κάτι για να τις διορθώσω.

Σκέψεις

Συναισθή
ματα

Συμπεριφ
ορά



Θέμα 3: Τρόποι για να βελτιώσετε την αυτοεκτίμησή σας (μέρος 2)

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βελτιώσετε την αυτοεκτίμησή σας:

● Εντοπίστε και αμφισβητήστε τις αρνητικές σας πεποιθήσεις: Το πρώτο βήμα είναι να εντοπίσετε και 
στη συνέχεια να αμφισβητήσετε τις αρνητικές πεποιθήσεις σας για τον εαυτό σας.

● Εντοπίστε τα θετικά για τον εαυτό σας: Γράψτε τα θετικά πράγματα για τον εαυτό σας

● Χτίστε θετικές σχέσεις και αποφύγετε τις αρνητικές: Χτίστε σχέσεις με ανθρώπους που σας κάνουν 
να νιώθετε καλά για τον εαυτό σας και αποφύγετε τις σχέσεις που σας κάνουν να νιώθετε άσχημα 
για τον εαυτό σας.

● Δώστε στον εαυτό σας ένα διάλειμμα: Η αυτοεκτίμηση ποικίλλει από κατάσταση σε κατάσταση, από 
μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα. Δώστε στον εαυτό σας ένα διάλειμμα. Όλοι μας έχουμε στιγμές 
που νιώθουμε λίγο πεσμένοι ή δυσκολευόμαστε να διατηρήσουμε την αυτοπεποίθησή μας και αυτό 
είναι επίσης εντάξει. 



Θέμα 3: Τρόποι για να βελτιώσετε την αυτοεκτίμησή σας

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βελτιώσετε την 
αυτοεκτίμησή σας:

○ Μάθετε να λέτε όχι: Αν έχετε χαμηλή αυτοεκτίμηση, μπορεί να δυσκολεύεστε να 
υπερασπιστείτε τον εαυτό σας ή να πείτε όχι στους άλλους- συχνά επιβαρύνετε υπερβολικά 
τον εαυτό σας προκαλώντας περισσότερο άγχος. 

○ Βελτιώστε τη σωματική σας υγεία: Είναι πολύ πιο εύκολο να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας 
όταν είμαστε σε φόρμα και υγιείς. Σας αξίζει να είστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας

○ Αναλάβετε προκλήσεις: Ένας τρόπος για να βελτιώσετε την αυτοεκτίμησή σας μπορεί στην 
πραγματικότητα να είναι να αναλάβετε μια πρόκληση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε 
τα πάντα μόνοι σας - μέρος της πρόκλησης μπορεί να είναι να ζητήσετε βοήθεια όταν τη 
χρειάζεστε - αλλά να είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε κάτι που ξέρετε ότι θα είναι δύσκολο να το 
πετύχετε. Με το να πετύχετε, δείχνετε στον εαυτό σας ότι μπορείτε να πετύχετε.





Δραστηριότητα: Χτίζοντας την αυτοεκτίμησή σας

● Σε αυτή τη δραστηριότητα, σας ζητείται να καταγράψ ετε τις επ αναλαμβανόμενες 
αρνητικές σκέψ εις για τον εαυτό σας και στη συνέχεια να βρείτε τα στοιχεία π ου  
αντικρούουν αυτές τις δηλώσεις. Γράψ τε τόσο τη δήλωση όσο και τα απ οδεικτικά 
στοιχεία και συνεχίστε να τα κοιτάτε ξανά και ξανά για να υπ ενθυμίζετε στον 
εαυτό σας ότι ο ι αρνητικές π επ οιθήσεις για τον εαυτό σας δεν είναι αληθ ινές. 

● Μόλις το ολοκληρώσετε αυτό - γράψ τε 3 θετικά π ράγματα για τον εαυτό σας και με 
την π άροδο του  χρόνου  - μεγαλώστε αυτόν τον κατάλογο! Ζητήστε απ ό τους 
φ ίλους, τους συνομηλίκους και την οικογένειά σας να μοιραστούν μαζί σας κάτι 
θετικό π ου  τους αρέσει σε εσάς. 

● Η αλλαγή της γνώμης π ου  έχουμε για τον εαυτό μας είναι το κλειδ ί για την 
οικοδόμηση της αυτοεκτίμησής μας! 



Μέρος 3

Ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή σας



Θέμα 1: Επιλέγοντας μια νέα πορεία

Όλοι έχουν ανάγκες και επιθυμίες. Όταν βρισκόμαστε σε καλή
κατάσταση, αυτές οι ανάγκες και οι επιθυμίες μας οδηγούν προς
τα εμπρός, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες μας ή να
επιτύχουμε τους στόχους μας.

Οι στόχοι μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο, όπως το να
τα πάμε καλά, να μάθουμε κάτι καινούργιο, να είμαστε υπερήφανοι
για τον εαυτό μας, να κερδίζουμε χρήματα, να κάνουμε και να
έχουμε καλούς φίλους, να αποτελούμε πρότυπο για τα παιδιά
μας...

Είναι σημαντικό να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες και
τους στόχους μας και τι μας παρακινεί να τους επιτύχουμε. Καθώς
ξεκινάμε ένα νέο μονοπάτι, είναι σημαντικό να είμαστε ξεκάθαροι
στο τι θέλουμε να πετύχουμε και τι χρειαζόμαστε, ώστε να
μπορούμε να το επικοινωνήσουμε στους άλλους, ώστε να μας
υποστηρίξουν να κάνουμε μια αλλαγή, να αλλάξουμε τη
συμπεριφορά μας και να πετύχουμε τους στόχους μας.



Θέμα 1: Επιλέγοντας μια νέα πορεία

Ας μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται θάρρος και
πολλή αφοσίωση για να ζητήσουμε βοήθεια
και να αρχίσουμε να αλλάζουμε τη ζωή μας
και να μην ξαναγυρίσουμε στις παλιές
συνήθειες.

Τα κίνητρα για να πετύχετε ποικίλλουν,
αλλά, τις περισσότερες φορές, μπορείτε να
αντλήσετε κίνητρα από την οικογένειά σας,
τη θρησκεία ή/και την αυτογνωσία σας, μαζί
με τη συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν
περισσότερα στη ζωή από αυτά που μπορεί
να έχετε βιώσει στο παρελθόν. Οι επιλογές
είναι διαθέσιμες και η βοήθεια είναι
διαθέσιμη μόλις αποφασίσετε να κάνετε μια
αλλαγή.

Ακούστε την ιστορία του Hezron Brown: εμπνευστείτε!



Θέμα 2: Παράγοντες (εσωτερικοί και εξωτερικοί) που επηρεάζουν 
την αυτοεκτίμησή σας

Όπως είναι αναμενόμενο και όπως έχουμε μάθει, η αυτοεκτίμηση είναι πολύπλοκη και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 
συμβάλλουν σε αυτήν, είτε θετικά είτε αρνητικά, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Σκεφτείτε τον παρακάτω κατάλογο και 
αρχίστε να τσεκάρετε αυτούς που ισχύουν για εσάς:

• Η αφοσίωση στον σύντροφο και ο γονικός ρόλος συνδέονται θετικά με την αυτοεκτίμηση 
• Το να είσαι παντρεμένος και μεγαλύτερος σε ηλικία συνδέεται με χαμηλότερη αυτοεκτίμηση
• Η υψηλότερη εκπαίδευση και το υψηλότερο εισόδημα συνδέονται με υψηλότερη αυτοεκτίμηση. Η χαμηλή 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση και η χαμηλή αυτοεκτίμηση συνδέονται
• Το να ζει κανείς μόνος (χωρίς συγγενικό, συντροφικό ή φιλικό πρόσωπο) συνδέεται με χαμηλή αυτοεκτίμηση
• Η ανεργία και η αναπηρία συμβάλλουν στη χαμηλότερη αυτοεκτίμηση
• Η πιο ώριμη προσωπικότητα και η συναισθηματική σταθερότητα συνδέονται με υψηλότερη αυτοεκτίμηση
• Τα κοινωνικά πρότυπα (η γνώμη των φίλων και των μελών της οικογένειας) σχετικά με το σώμα και τις συνήθειες 

άσκησης συνδέονται αρνητικά με την αυτοεκτίμηση,
• Η άσκηση, η αυτοαποτελεσματικότητα και η αυτοεκπλήρωση συνδέονται θετικά με την αυτοεκτίμηση 



Θέμα 2: Παράγοντες (εσωτερικοί και εξωτερικοί) που επηρεάζουν 
την αυτοεκτίμησή σας
Οι επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: ΠΡΟΣΟΧΉ

Μελέτες δείχνουν ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά την 
αυτοεκτίμηση. Αυτό το αποτέλεσμα είναι εύκολο να γίνει κατανοητό. Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά 
πλάσματα και χρειάζονται την αλληλεπίδραση με τους άλλους για να παραμείνουν υγιείς και 
ευτυχισμένοι- ωστόσο, χρησιμοποιούμε επίσης τους γύρω μας ως μέτρο σύγκρισης για να 
μετρήσουμε και να παρακολουθήσουμε τη δική μας πρόοδο στην εργασία, τις σχέσεις και τη ζωή 
γενικότερα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν αυτές τις συγκρίσεις πιο εύκολες από ποτέ, 
αλλά αυτό που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι αντιπροσωπευτικό της 
πραγματικής ζωής. 

Σπάνια βλέπουμε τη θλίψη, την αποτυχία και την απογοήτευση που συνοδεύει την καθημερινή 
ανθρώπινη ζωή- αντίθετα, βλέπουμε μια τέλεια εικόνα, ένα χρονολόγιο γεμάτο μόνο καλά νέα και 
σύντομες αναρτήσεις για επιτεύγματα, επιτυχίες και ευτυχία.

Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διατηρήσετε μια υγιή 
αίσθηση αυτοεκτίμησης - απλώς χρησιμοποιήστε τα με προσοχή. Χρησιμοποιήστε τις 
αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως έμπνευση και κίνητρο και όχι ως ανθυγιεινή 
σύγκριση.



Θέμα 2: Παράγοντες (εσωτερικοί και εξωτερικοί) που επηρεάζουν 
την αυτοεκτίμησή σας

Αυτό το βίντεο από τον Leo Gura στο Actualized.org ορίζει την αυτοεκτίμηση, 
περιγράφει τα στοιχεία της αυτοεκτίμησης και τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
αυτοεκτίμηση. Εξηγεί γιατί η αυτοεκτίμηση είναι σημαντική και πώς μπορεί να 
αναπτυχθεί και να ενισχυθεί.

Taking the next step



Θέμα 3:Κάνοντας το επόμενο βήμα: θέτοντας έναν προσωπικό 
στόχο

Αν και μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να χτίσετε μια σταθερή αίσθηση αυτοεκτίμησης, είναι 
δυνατόν να ξεκινήσετε τη διαδικασία:

1. Σκεφτείτε καλά τη βασική αιτία (ή τις αιτίες) των ανασφαλειών σας: το πρώτο βήμα είναι να μάθετε γι' αυτές. Ο 
εντοπισμός των γεγονότων που οδήγησαν σε μια χαμηλή αίσθηση αυτοεκτίμησης μπορεί να προσφέρει πολύτιμες 
πληροφορίες για την αμφισβήτηση αυτών των αρνητικών πεποιθήσεων.

2. Χρησιμοποιήστε τις σημειώσεις της άσκησης που συμπληρώσατε για την "Αρνητική αυτο-ομιλία" για να σας 
βοηθήσουν να εντοπίσετε τις αρνητικές σκέψεις και να αρχίσετε να τις αντικαθιστάτε με θετικά χαρακτηριστικά που 
έχετε.

3. Να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας. Αν διαπιστώσετε ότι είστε υπερβολικά αρνητικοί με τον εαυτό σας, σταματήστε 
και σκεφτείτε πώς θα νιώθατε αν κάποιος έλεγε αυτά τα πράγματα για έναν στενό φίλο ή μέλος της οικογένειας. 
Επεκτείνετε στον εαυτό σας την ίδια συμπόνια που θα δίνατε σε έναν φίλο ή ένα μέλος της οικογένειας.



Θέμα 3:Κάνοντας το επόμενο βήμα: θέτοντας έναν προσωπικό 
στόχο

4. Κάντε ένα σχέδιο. Θέστε εφικτούς και ρεαλιστικούς βραχυπρόθεσμους στόχους για τον εαυτό σας 
που θα πρέπει να ολοκληρώσετε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το να πετύχετε κάτι, όσο μικρό κι 
αν είναι, μπορεί να δώσει εξαιρετική ώθηση στην αυτοπεποίθησή σας.

5. Γιορτάστε την επιτυχία σας. Όταν πετυχαίνετε έναν στόχο ή ολοκληρώνετε μια πρόκληση -
σηματοδοτήστε το επίτευγμα με μια γιορτή. Το να αφιερώσετε χρόνο για να εκτιμήσετε την επιτυχία 
σας και να απολαύσετε τη στιγμή μπορεί να σας δώσει την έμπνευση που χρειάζεστε για να 
συνεχίσετε το ταξίδι σας προς την υγιέστερη αυτοεκτίμηση. 



Θέμα 3:Κάνοντας το επόμενο βήμα: θέτοντας έναν προσωπικό 
στόχο
Δραστηριότητα: Ορίστε έναν ρεαλιστικό βραχυπρόθεσμο προσωπικό στόχο που 
θα ολοκληρώσετε την επόμενη εβδομάδα.

1. Γράψτε τον στόχο σας
2. Μετά το πέρας της εβδομάδας, αναλογιστείτε αν ο στόχος επιτεύχθηκε - Ναι ή Όχι
3. Αν τον πετύχατε, σημειώστε τι κάνατε για να πετύχετε τον στόχο σας, ποια βήματα 

κάνατε για να τον πετύχετε και πώς σας έκανε να νιώσετε. Μην ξεχάσετε να το 
γιορτάσετε!

4. Αν δεν πετύχατε τον στόχο σας, σημειώστε ποιες προκλήσεις αντιμετωπίσατε, σας 
εμπόδισε κανείς, πώς σας έκανε να νιώσετε. Αφού τα έχετε σημειώσει όλα αυτά - κάντε 
τώρα ένα σχέδιο για το πώς θα το κάνετε διαφορετικά την επόμενη φορά και ποιος 
μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τον στόχο σας!



Διαβάστε Επίσης:

• Here is just a sample of some of the most popular and well-received books on self-esteem:
• Self-Esteem: A Proven Program of Cognitive Techniques for Assessing, Improving, and Maintaining Your Self-

Esteem by Matthew McKay, PhD (Amazon)
• The Self-Esteem Guided Journal by Matthew McKay & C. Sutker (Amazon)
• Ten Days to Self-Esteem by David D. Burns, MD (Amazon)
• The Six Pillars of Self-Esteem: The Definitive Work on Self-Esteem by the Leading Pioneer in the Field by Nathanial 

Branden (if you’re not a big reader, check out the animated book review video below) (Amazon)
• The Self-Esteem Workbook by Glenn R. Schiraldi, PhD (Amazon)
• The Self-Esteem Workbook for Teens: Activities to Help You Build Confidence and Achieve Your Goals by Lisa M. 

Schab, LCSW (Amazon)
• Believing in Myself by E Larsen & C Hegarty. (Amazon)
• Being Me: A Kid’s Guide to Boosting Confidence and Self-Esteem by Wendy L. Moss, PhD (Amazon)
• Healing Your Emotional Self: A Powerful Program to Help You Raise Your Self-Esteem, Quiet Your Inner Critic, and 

Overcome Your Shame by Beverly Engel (Amazon)

https://positivepsychology.com/books-self-esteem-worth-image/
https://www.amazon.com/Self-Esteem-Cognitive-Techniques-Assessing-Maintaining/dp/1626253935/
https://www.amazon.com/Self-Esteem-Guided-Journal-10-Week-Harbinger/dp/157224402X/
https://www.amazon.com/Days-Self-Esteem-David-Burns-M-D/dp/0688094554/
https://www.amazon.com/Six-Pillars-Self-Esteem-Definitive-Leading/dp/0553374397/
https://www.amazon.com/Self-Esteem-Workbook-Glenn-Schiraldi-PhD/dp/1626255938/
https://www.amazon.com/Self-Esteem-Workbook-Teens-Activities-Confidence/dp/1608825825/
https://www.amazon.com/Believing-Myself-Esteem-Daily-Meditations/dp/0671766163/
https://www.amazon.com/Being-Me-Boosting-Confidence-Self-Esteem/dp/1433808846/
https://www.amazon.com/Healing-Your-Emotional-Self-Self-Esteem/dp/0470127783/


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 είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση;

1. Όταν κάποιος δυσκολεύεται να κάνει νέους φίλους
2. Όταν κάποιος δεν έχει αυτοπεποίθηση για το ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει
3. Όταν κάποιος είναι ντροπαλός και ήσυχος



Pre-test (Αρχική Αξιολόγηση)

Ερώτηση: Σωστό ή λάθος: Τα πράγματα που επηρεάζουν την αυτοεκτίμησή μας διαφέρουν για τον καθένα.

1. Σωστό
2. Λάθος

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

1. Γράφετε θετικά πράγματα για τον εαυτό σας

2. Αναγνωρίζετε σε τι είστε καλοί

3. Είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας

4. Όλα τα παραπάνω



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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