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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
Σε όλα τα στελέχη μιας επιχείρησης που πρέπει να
ετοιμάσουν και να κάνουν μια παρουσίαση.

Το σεμινάριο
Είναι ευρέως γνωστό ότι ένας από τους μεγαλύτερους
φόβους των στελεχών είναι η παρουσίαση μπροστά σε
κοινό. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να βοηθήσει
αποτελεσματικά τα στελέχη μιας επιχείρησης,
αναπτύσσοντας τις ικανότητες που απαιτούνται για
αποτελεσματική παρουσίαση. Το σεμινάριο κατορθώνει
να διώξει το φόβο για ομιλία μπροστά σε κοινό και να
αναδείξει τις γνώσεις των στελεχών μέσα από σειρά
πρακτικών και λεπτομερών συμβουλών που καλύπτουν
όλα τα στάδια, από τη σχεδίαση της εισήγησης, την
προετοιμασία μέχρι και την εισήγηση καθεαυτή. 

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο είναι εξαιρετικά πρακτικό και
περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες με συμμετοχή
των εκπαιδευόμενων. Μια από τις πιο σημαντικές είναι
οι τρεις παρουσιάσεις που καλούνται να κάνουν σε
συγκεκριμένα θέματα μπροστά στους υπόλοιπους
συμμετέχοντες. Κάθε παρουσίαση βιντεοσκοπείται 
και προβάλλεται ώστε να σχολιαστεί από τον ίδιο τον
παρουσιαστή, τους άλλους και τελικά από τον εισηγητή.
Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται σύντομες
παρουσιάσεις για πρακτική εξάσκηση επιμέρους
τεχνικών. Άλλες ασκήσεις αφορούν στο σχεδιασμό
Μνημονικών Διαγραμμάτων, την εφαρμογή τεχνικών
Γρήγορης Ανάγνωσης, τις Ερωτήσεις - Απαντήσεις, κλπ.
Με τη συνεχή καθοδήγηση του εισηγητή, 
οι συμμετέχοντες από παρουσίαση σε παρουσίαση
επιτυγχάνουν σημαντική βελτίωση.

Τεχνικές Αποτελεσματικών Παρουσιάσεων
/ Presentation Skills 
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Εισηγήτρια

Συνοπτικό πρόγραμμα

Τεχνικές προετοιμασίας της παρουσίασης
• Τεχνικές γρήγορης ανάγνωσης
• Τα Μνημονικά Διαγράμματα
• Τεχνική προετοιμασίας της παρουσίασης

Τεχνικές σχεδίασης της παρουσίασης
• Διάγνωση αναγκών ακροατηρίου
• Σχεδίαση παρουσίασης

Οι 7 Τεχνικές Επικοινωνίας με το ακροατήριο
• Κοίταγμα στα μάτια
• Εμφάνιση
• Γλώσσα - μη λέξεις
• Χιούμορ
• Σώμα, Κίνηση

Οι 2 Τεχνικές Εμπλοκής
• Επιδείξεις.
• Δείγματα - Τεχνάσματα

Η χρήση των Οπτικών Βοηθημάτων
• Ανάπτυξη των Οπτικών Βοηθημάτων
• Παρουσίαση με Οπτικά Βοηθήματα.

Χειρισμός Φωνής
• Προετοιμασία
• Κατά την παρουσίαση
• Κανόνες χειρισμού της φωνής

Ερωτήσεις και απαντήσεις
• Χειρισμός ερωτήσεων - απαντήσεων
• Τι πρέπει να αποφεύγεται
• Πώς «περνάμε» την άποψή μας

Τεχνικές Leadership ακροατηρίου
• Πριν την παρουσίαση
• Κατά την παρουσίαση
• Χειρισμός δύσκολων ακροατών
• Αποφυγή δύσκολων καταστάσεων: πρόληψη ή/και

θεραπεία


