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ΜΔΣΟΓΔΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗΣ 

Πεπιγπαθή Μαθήμαηορ  

1. Τίηλορ Μαθήμαηορ Ανάπηςξη Πποζωπικών Γεξιοηήηων 

2. Κωδικόρ Μαθήμαηορ ΑΠΓ105 

3. Τύπορ Μαθήμαηορ Δπηινγήο 

4. Δπίπεδο Μαθήμαηορ Μεηαπηπρηαθό  

5. Έηορ Σποςδών 2
ν
  

6. Δνόηηηα 3
ε
   

7. Πιζηωηικέρ Μονάδερ (ECTS) 5 

8. Όνομα Γιδάζκοςζαρ  Αλλίηα Πέηξνπ 

9. Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα 

Τν πξόγξακκα έρεη σο ζηόρν ηελ παξνρή γλώζεσλ ζε έλα ηδηαίηεξα θξίζηκν ηνκέα γηα όινπο 

ηνπο αλζξώπνπο: αθνξά πξώηηζηα ηελ απηνγλσζία θαη κεηέπεηηα ηελ εθκάζεζε ηερληθώλ 

απηνβειηίσζεο θαη κεηαβνιήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ώζηε λα βειηησζεί ην επίπεδν επηθνηλσλίαο 

ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη ζηελ πξνζσπηθή δσή. Πεξηιακβάλεη ελόηεηεο, νη νπνίεο 

απαληνύλ ζε εξσηήζεηο πνπ θαζεκεξηλά καο δεκηνπξγνύλ αγσλία θαη ιεηηνπξγνύλ σο εκπόδην 

ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε: 

 Να γλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο 

 Να εληνπίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο δεκηνπξγνύλ άγρνο θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ 

ηερληθέο γηα λα ειέγρνπλ ην άγρνο ηνπο 

 Να πξνγξακκαηίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο εκεξήζηεο θαη εβδνκαδηαίεο δξαζηεξηόηεηεο 

ηνπο 

 Να ζέηνπλ πξνηεξαηόηεηεο θαη ξεαιηζηηθνύο ζηόρνπο 

 Να αληηκεησπίδνπλ εύζηνρα ηηο παξεκβνιέο ζηε δνπιεηά ηνπο 

 Να εληζρύζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη λα βειηηώζνπλ ηηο ηθαλόηεηεο πνπ 

απαηηνύληαη ζε πεξηπηώζεηο νκηιηώλ θαη παξνπζηάζεσλ ζε κεγάιν αθξναηήξην. 

 Να πξνιαβαίλνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ δεκηνπξγηθά θαη απνηειεζκαηηθά ην ζπκό 

ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο 

 Να θαηαλνήζνπλ ηελ πξνέιεπζε, ηα αίηηα θαη ηηο πεγέο ηνπ ζπκνύ ηνπο 

 Να ρξεζηκνπνηνύλ απιέο ηερληθέο θαη πξαθηηθέο ζηελ αληηκεηώπηζε θαη εμάιεηςε ηνπ 

ζπκνύ 

 Να δηαηεξνύλ πςειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο ηζνξξνπίαο θαη εξεκίαο ζηηο 
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θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλδηαιιαγέο ζε θνηλσληθό θαη επαγγεικαηηθό επίπεδν 

 Να θαηαλνήζνπλ πώο αλαπηύζζεηαη ε απηνπεπνίζεζε θαη πώο απηή επεξεάδεη ηελ 

απόδνζή ηνπο 

 Να δηδαρζνύλ πξαθηηθνύο ηξόπνπο γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο έηζη, 

ώζηε λα αμηνπνηνύλ ζην έπαθξν ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο 

 Να θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη λα αλαπηύμνπλ ηηο 

δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα απνηειεζκαηηθή δηαπξαγκάηεπζε 

 Να αληηιεθζνύλ ηε ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπκκεηνρήο ζε ζπκβνύιηα, 

ζπζθέςεηο, ζπλεδξηάζεηο θαη πώο απηά ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ησλ ζηόρσλ ηνπο  

10.  Τπόπορ Παπάδοζηρ  

 

Πξόζσπν κε Πξόζσπν 

11. Ππο-απαιηούμενα και Σςν-απαιηούμενα 

Γελ ππάξρνπλ  

12.  Πεπιεσόμενο Μαθήμαηορ (Σηόσορ, Πεπιεσόμενο)  

Γηαρείξηζε Χξόλνπ 

 Βαζηθέο Αξρέο ηνπ Eisenhower  

 Τερληθέο δηαρείξηζεο ρξόλνπ  

 Πξαθηηθέο αζθήζεηο δηαρείξηζεο ρξόλνπ  

 

Γηαρείξηζε Σηξεο  

 Ο κεραληζκόο ηνπ ζηξεο  

 Τξόπνη κείσζεο ηνπ ζηξεο  

 Πξαθηηθή ηερληθώλ κείσζεο ηνπ ζηξεο  

 

Απηνπεπνίζεζε 

 Η ζεκαζία ηεο απηνπεπνίζεζεο  

 Απηνγλσζία θαη επαγγεικαηηθή επηηπρία/αλαγλώξηζε 

 Πξαθηηθνί ηξόπνη βειηίσζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο  

 

Τερληθέο Παξνπζηάζεσλ 

 Γνκή θαη ρξεζηκόηεηα ησλ παξνπζηάζεσλ 

 Τα ‘πξέπεη’ θαη ηα ‘κε’  

 Πξαθηηθή Άζθεζε: Παξνπζηάδσ θαη Δλεκεξώλσ 

 

Γηαπξαγκαηεύζεηο θαη ζπλαληήζεηο 

 Η θύζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο   

 Απνηειεζκαηηθέο ζπζθέςεηο  

 Πξαθηηθή Άζθεζε: Πξνζσπηθνί θαη επαγγεικαηηθνί ζηόρνη -ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο 

 

Γηαρείξηζε Θπκνύ 

 Οδεγόο δηαρείξηζεο ζπκνύ γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα 
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 Μύζνη γύξσ από ην ζπκό 

 Απιέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζπκνύ   

         Πξαθηηθή άζθεζε : Θεξκόκεηξν Θπκνύ  

 

Ηγεζία  

 Θεσξίεο εγεζίαο  

 Ηγεζία θαη Μάλαηδκελη  

 Αλάπηπμε εγεηηθώλ ηθαλνηήησλ 

         Σηπι εγεζίαο  

         Πξαθηηθέο εθαξκνγέο εγεζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ζήκεξα  

 

Δπηθνηλσλία   

 Μνξθέο Δπηθνηλσλίαο 

        Αθνύσ θαη Καηαλνώ 

 Τόλνο ηεο θσλήο 

 Σπλαηζζεκαηηθή Καηαλόεζε  

         Η επηθνηλσλία ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ζήκεξα  

 

 

13. Σςνιζηώμενη ή Απαιηούμενη Βιβλιογπαθία 

1. Jack Canfield and Janet Switzer (December 2006). The Success Principles: How to Get 

from Where You Are to Where You Want to Be The new Psychology of Achievement. 

2. Pavlina Steve. (October 2009). Personal Development for Smart People: The Conscious 

Pursuit of Personal Growth. 

3. Brian Stacy (December 2016). The new psychology of achievement.  

4. David Allen (2001) Getting Thinks Done: The art of Stress-Free Productivity. 

5. Shephen R Covey (2004).7
th

 Habits of Highly Effective People 9
th

 Edition   

 

Δπιππόζθεηη Βιβλιογπαθία: 

 

6. Chris Routledge, Jan Carmichael ( November 2007). Personal Development and 

Management Skills. CIPD 

7. Krogerus Mikael and Tschappeller Roman ( 2011). The Decision Book: Fifty models for 

strategic thinking 

8. Harvard Business Review - https://hbr.org/ ( articles relates to personal development) 

9. Robert Spooner (2016). The benefits of Stress.  

10. The personal growth channel - https://www.personalgrowthchannel.com/2019/01/most-

popular-personal-development.html 

11. Personal Development Skills - 

https://www.essentiallifeskills.net/personaldevelopmentarticles.html 

12. J. A. Irving & D. I. Williams (1999) Personal growth and personal development: Concepts 

clarified, British Journal of Guidance & Counselling, 27:4, 517-

526, DOI: 10.1080/03069889908256287 

13. Wrzus C., Mehl M. (2015). Lab and/or field? Measuring personality processes and their 

social consequences. European Journal of Personality, 29, 250–271. Crossref. 

https://hbr.org/
https://www.personalgrowthchannel.com/2019/01/most-popular-personal-development.html
https://www.personalgrowthchannel.com/2019/01/most-popular-personal-development.html
https://www.essentiallifeskills.net/personaldevelopmentarticles.html
https://doi.org/10.1080/03069889908256287
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14. Wagner J., Gerstorf D., Hoppmann C., Luszcz M. (2013). The nature and correlates of 

self-esteem trajectories in late life. Journal of Personality and Social Psychology, 105, 

139–153. Crossref. PubMed. 

15. Robins R. W., Trzesniewski K. H. (2005). Self-esteem development across the lifespan. 

Current Directions in Psychological Science, 14, 158–162. Crossref. 

16. Robinson M. D. (2007). Personality, affective processing, and self-regulation: Toward 

process-based views of extraversion, neuroticism, and agreeableness. Social and 

Personality Psychology Compass, 1, 223–235. Crossref. 

 

14.  Σσεδιαζμένερ Μαθηζιακέρ Γπαζηηπιόηηηερ και Γιδακηικέρ Μέθοδοι 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ, νη θνηηεηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ νπηηθνγξαθεκέλν πιηθό 

γηα ηελ θάζε ελόηεηα παξάιιεια κε ηηο παξνπζηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηή. Δπίζεο ζα αλαιπζνύλ 

κειέηεο πεξηπηώζεηο θαη απνηειέζκαηα εξεπλώλ ζρεηηθά κε ην ζέκα. Θα παξνπζηαζηνύλ 

ηξόπνη απηνβειηίσζεο. Οη θνηηεηέο ζα παξνπζηάζνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηαιέμεηο ζηελ 

νκάδα. 

  Τεσνικέρ Καηάπηιζηρ: 
 δηάιεμε/εηζήγεζε 

 ζπδήηεζε 

 εξγαζία ζε νκάδεο 

 κειέηε πεξίπησζεο 

 ρηνλνζηηβάδα 

 θαηαηγηζκόο ηδεώλ 

 ππόδπζε ξόισλ 

 πξνβνιή βίληεν θαη ζπδήηεζε 

 νπηηθνγξάθεζε 

Μέζα καηάπηιζηρ: 
 Χαξηνπίλαθαο 

 Πίλαθαο 

 Laptop 

 DVD player 

 Ηρεηηθό Σύζηεκα 

 Projector 

 Δθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα 

 

Υλικά καηάπηιζηρ: 
 Γξαθηθή Ύιε όπσο καξθαδόξνη, highlighters, post it notes 

 Γηαθάλεηεο 

 Ψεθηαθνί Γίζθνη 

 

15.  Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ και Κπιηήπια 

 

Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ 

Παξνπζηάζεηο, αηνκηθέο θαη νκαδηθέο κειέηεο, αζθήζεηο θαηαλόεζεο, εξγαζία ζην ζπίηη, 

ζπδεηήζεηο θαη ηειηθή  εμέηαζε  

https://doi.org/10.1037/a0032279
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23627746
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Τύπορ Αξιολόγηζηρ : Απνινγηζηηθή/ηειηθή αμηνιόγεζε, Γηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε 

Άξονερ Αξιολόγηζηρ: πεξηερόκελν θαηάξηηζεο 

Τεσνικέρ Αξιολόγηζηρ: Γηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ – ηεζη  

Τύποι Δπωηήζεων : Κιεηζηέο/ Αλνηρηέο, Πνιιαπιήο επηινγήο 

 

Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ 

Παξνπζία / Σπκκεηνρή ζηελ ηάμε:  10% 

Οκαδηθέο Δξγαζίεο:  30% 

Γξαπηή Δμέηαζε/Δξγαζία: 60% 

 

16.  Γλώζζα Γιδαζκαλίαρ 

Διιεληθή 

17.  Ππακηική Άζκηζη 

Πξναηξεηηθή  

 


