
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

Αφού αναλύσαμε τις συνηθέστερες ανάγκες των εκπαιδευομένων μας, καταλήξαμε σε μία 

λίστα 50 θεματικών, οι οποίες προτείνονται για εσάς  χωρίς να είναι δεσμευτικές.  

1. Θα ήθελα να βελτιωθώ στον τομέα της διεκδικητικότητας, να μάθω να θέτω όρια και να 

λέω όχι δίχως να νιώθω φόβο ή ενοχή 

2. Θέλω να αυξήσω την αυτοεκτίμηση μου και να τροποποιήσω τις αντιλήψεις που έχω για 

τον εαυτό μου  

3. Θέλω να σταματήσω να σκέφτομαι αρνητικά, να μην προσωποποιώ τα πάντα και να 

μπορώ να δω τα θετικά στοιχεία των καταστάσεων. Φοβάμαι πως αν συνεχίσω έτσι 

σύντομα θα γίνω καταθλιπτικός  

4. Θέλω να μάθω να διαχειρίζομαι τις σχέσεις μου με τους άλλους και να εξισορροπώ τις 

επιθυμίες μου με τις κοινωνικές επιταγές  

5. Θέλω να βελτιώσω την ερωτική μου ζωή και να μάθω τις δεξιότητες συντροφικότητας.  

6.  Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τη μοναξιά. Φοβάμαι πως στο τέλος θα καταλήξω μόνος  

7. Έχω υπερβολικό άγχος. Θέλω να φέρω ηρεμία στη ζωή μου  

8. Η σχέση μου με τα παιδιά μου γίνεται ολοένα και πιο συγκρουσιακή. Θέλω να μάθω να 

την πορεία της ανάπτυξης τους, για να καταλαβαίνω τις σκέψεις, τα  συναισθήματα και τη 

συμπεριφορά τους 

9. Νιώθω πως οι άλλοι δεν με καταλαβαίνουν ή παρερμηνεύουν όσα τους λέω. Θέλω να 

μάθω για τις τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας  

10.  Το παιδί μου έχει μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο. Όμως εγώ ξέρω ποσό ικανό είναι. 

Πώς να το βοηθήσω;  

11. Μου αρέσει να ακούω τους γνωστούς, συγγενείς και φίλους. Οι περισσότεροι μιλούν σε 

μένα για όσα τους απασχολούν. Πώς μπορώ να τους συμβουλεύω με πιο συστηματικό 

τρόπο  

12.  Έχω εμμονές και καταναγκαστικές σκέψεις. Πώς μπορώ να απαλλαγώ από αυτές;  

 

13. Μου αρέσει να εκφράζομαι μέσα από την τέχνη. Θα ήθελα να μάθω για τη θεραπευτική 

της αξία.  

14. Θέλω να μάθω να διαχειρίζομαι το θυμό μου  

15. Μου αρέσει να γράφω. Θα ήθελα να εξασκηθώ στις τεχνικές δημιουργικής γραφής.  

16. Νιώθω ότι ο χρόνος περνά και τα γεγονότα με ξεπερνούν. Πώς μπορώ να συμφιλιωθώ 

με την ηλικία μου;  

17. Πήρα διαζύγιο. Ποιες οι ψυχολογικές συνέπειες σε μένα και στα παιδιά μου  

18. Το παιδί μου περνά ώρες στο διαδίκτυο. Πώς μπορώ να καταλάβω αν έχει αναπτύξει 

εξάρτηση από αυτό και πώς θα το διδάξω να προφυλάσσεται  



19. Είμαι εκπαιδευτικός. Πώς μπορώ να διαχειριστώ την διαταρακτικότητα στην τάξη μου. 

20.  Είμαι άνεργος. Πρέπει άμεσα να ενισχύσω το βιογραφικό και τις διαπροσωπικές μου 

δεξιότητες  

21. Τι θα γίνει το παιδί μου όταν μεγαλώσει; Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο επάγγελμα 

και την προσωπικότητα;  

22. Ζω σε ένα μικρό και απομονωμένο μέρος. Πώς μπορώ να αξιοποιήσω το χρόνο μου 

μέσα από το διαδίκτυο;  

23. Κάποιοι θεωρούν ότι είμαι νευρωσικό άτομο. Τι ακριβώς είναι η νεύρωση και πώς 

μπορώ να την αντιμετωπίσω  

24. Θέλω να μάθω τι τύπο προσωπικότητας έχω και πώς αυτός θα με βοηθήσει στην 

κατάκτηση της ευτυχίας  

25. Τα παιδιά και οι μαθητές με ρωτούν για θέματα σεξ και έρωτα. Υπάρχουν τεχνικές 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης;  

26. Θέλω να δω ποσό ευφυής είμαι. Ποιο τεστ ευφυΐας να κάνω και πώς μπορώ να αυξήσω 

τους δείκτες μου 

27. Υπάρχει πολλαπλή νοημοσύνη; Τι να κάνω για να ανακαλύψω ποια είναι η κυρίαρχη σε 

μένα  

28. Πως να μπαίνω στη θέση των άλλων για να βελτιώσω τη συναισθηματική μου 

νοημοσύνη;  

29. Πώς να διαχειρίζομαι την αρνητική κριτική και την απόρριψη δίχως κάθε φορά να 

καταρρέω;  

30. Δεν καταλαβαίνω πια τους ηλικιωμένους γονείς μου. Τι συμβαίνει κατά την τρίτη ηλικία;  

31. Υποψιάζομαι ότι το παιδί μου έμπλεξε με κακές παρέες. Φοβάμαι μην το παρασύρουν 

στα ναρκωτικά. Τι να κάνω; 

32. Θέλω να μάθω περισσότερα για τις έμφυλες ταυτότητες των εφήβων. Πώς μπορώ να 

υποστηρίξω τα παιδιά μου 

33. Πώς η διατροφή συνδέεται με την ψυχική ευεξία  

34.  Όλα όσα άκουσα κατά τη διάρκεια της πανδημίας με ανησύχησαν και με έκαναν 

υποχονδριακό. Πώς μπορώ να μην ανησυχώ. 

35. Πώς μπορώ να θέσω νέες προτεραιότητες και στόχους στη ζωή μου. Θέλω να 

αναπροσαρμόσω και να επανεφεύρω τον εαυτό μου 

36. Θα ήθελα να ενημερωθώ για την ενδοοικογενειακή βία (κακοποίηση γυναικών) 

37. Θα ήθελα να ενημερωθώ για την ενδοοικογενειακή βία (Παιδική κακοποίηση)  

38. Η ευτυχία είναι απόφαση ζωής  

39. Πως να αποκρυπτογραφήσω τις δεξιότητες του παιδιού  

40. Πως να αντιμετωπίσω τις φοβίες του παιδιού μου 



41. Δε μου αρέσει η δουλειά μου. Είναι αργά για να αλλάξω επάγγελμα; 

42. Διάβασα αυτά που έγραψε το παιδί μου στο διαδίκτυο και δεν το αναγνώρισα. Πως 

διαμορφώνεται η ψηφιακή ταυτότητα; 

43. Θέλω να μάθω περισσότερα για τις τεχνικές του προπονητή ζωής  

44. Πως η οικογενειακή θεραπεία βοηθά στην επίλυση συγκρούσεων  

45. Θέλω να βελτιώσω το κλίμα μεταξύ των συναδέλφων στην εργασία μου. Πως μπορώ να 

χρησιμοποιήσω τεχνικές coaching? 

46. Το παιδί μου αρνείται να πάει στο σχολείο. Τι μπορεί να συμβαίνει; 

47. Υποψιάζομαι ότι το παιδί μου είναι χαρισματικό. Πως μπορώ να αποδείξω τις 

δεξιότητες του; 

48. Έχω στρέψει όλη μου την προσοχή στο παιδί με τις ειδικές ανάγκες. Πως το 

αντιλαμβάνονται αυτό τα υπόλοιπα παιδιά μου. 

49. Έχω παιδί με προβλήματα όρασης-ακοής. Πως μπορώ να το βοηθήσω; 

50. Μεγαλώνω και δεν ξέρω το μέλλον του ανάπηρου παιδιού μου. Τι μπορώ να κάνω; 

 


