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Περιγραφη)
Το άγχος είναι ένα σημαντικό θέμα που ταλαιπωρεί πάρα πολλούς ανθρώπους, με έντονα
σημάδια ψυχικής και σωματικής δυσφορίας. Σημάδια άγχους μπορούν να εμφανιστούν σε
όλες τις ηλικίες. Πολύ συχναC, οι στρεσογόνες αιτίες επιδρούν άμεσα στην ψυχοσύνθεση
των εργαζομένων και προκαλούν αντιδράσεις, όπως ανασφάλεια, αρνητισμό, αποξένωση,
ακόμα και κατάθλιψη. Αυτό επηρεάζει την απόδοση τους στο χώρο εργασίας και κατ’
επέκταση απασχολεί πολύ τους οργανισμούς το θέμα της διαχείρισης του.
Η διαχείριση των αγχωτικών καταστάσεων που βιώνουν σχεδόν καθημερινά τα άτομα λόγω
εργασιακών καταστάσεων, μπορειC να αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό μέσω των τεχνών
και ειδικότερα μέσα αποC τη μουσικηC, όπως έχουν δείξει σχετικές έρευνες. Μέσα από μία
σωστή διαχείρισης, ο οργανισμός μπορεί να εξασφαλίζει την προστασία της ψυχικής και
σωματικής υγείας των στελεχών του καθώς και τη βελτίωση της προσωπικής τους ευεξίας.
Σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους καταρτιζόμενους όλες τις
απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές, για να μπορούν να επεξεργαστούν και να διαχειριστούν
το άγχος στον εργασιακό χώρο, μέσα από την τέχνη της μουσικής.

Περισσο) τερες Πληροφορι)ες
• Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από τον
Μιχάλη Παγώνη στην Ελληνική
γλώσσα.
• Το πρόγραμμα έχει συνολική
διάρκεια 7 ώρες.
• Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί
διαδικτυακά (online).
• Αρχικό κόστος/συμμετοχή: €165 συν ΦΠΑ
• Επιχορήγηση ΑνΑΔ: € 84
• Τελικό κόστος/συμμετοχή: € 81 συν ΦΠΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
εργαζόμενους
σε
ιδιωτικούς
οργανισμούς που θέλουν να μάθουν
πώς να διαχειρίζονται το εργασιακό
άγχος εποικοδομητικά μέσω των
τεχνών και ειδικότερα της μουσικής.

Στο) χοι σεμιναρι)ου
Οι συμμετέχοντες με το πέρας του
σεμιναρίου θα είναι σε θέση να:
Σε επίπεδο γνώσεων
• Περιγράφουν την αιτία πρόκλησης
του άγχους
• Κατονομάζουν τις διαταραχές
άγχους
που
υπάρχουν
στο
εργασιακό περιβάλλον
• Συσχετίζουν τη σχέση της μουσικής
με την διαχείριση του άγχους
• Απαριθμούν τρόπους διαχείρισης
του εργασιακού άγχους

Σε επίπεδο δεξιοτήτων
• Αναπτύσσουν πρακτικές για διαχείριση
του άγχους στο εργασιακό περιβάλλον
• Επιδεικνύουν ικανότητα διαχείρισης
του εργασιακού άγχους που προκύπτει,
μέσω της μουσικής
• Επιδεικνύουν ικανότητα μετατροπής
αρνητικών συναισθημάτων που
δημιουργούνται λόγω άγχους, σε πηγή
έμπνευσης και δημιουργίας

Σε επίπεδο στάσεων
• Υπερασπίζονται το θετικό αντίκτυπο
της μουσικής στην διαχείριση του
άγχους στον χώρο εργασίας

Ενο) τητες
• Διαταραχές
άγχους
στο
εργασιακό
περιβάλλον
• Ο επικοινωνιακός χαρακτήρας της μουσικής
και κατ’ επέκταση των τεχνών
• Θεραπευτικής συνέπειες της μουσικής
ενασχόλησης
• Αισθητική απόλαυση και ψυχαγωγία στον
χώρο εργασίας
• Άξονες παρέμβασης όσον αφορά τους
εργαζόμενους

