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Σύστηµα  
ανάπτυξης 
δεξιοτήτων 
παρουσίασης 
και 
αναπαράστασης 
ιδεών, 
πληροφοριών,
συναισθηµάτων 
και δεδοµένων

LEARNING

SYSTEMS

Όταν µιλάτε, σας προσέχουν; ...

Οι εξαιρετικές 
παρουσιάσεις 
µοιάζουν µε µαγεία. 

Καταπλήσσουν και 
γοητεύουν τους 

ακροατές τους. Οι 
εξαιρετικοί 

παρουσιαστές µοιάζουν 
µε µάγους, που αν και 

απολαµβάνουν  να δίνουν 
συχνές παραστάσεις, είναι 

απρόθυµοι να αποκαλύψουν 
τις µεθόδους που κρύβονται 

πίσω από τη µαγεία τους. 
Μεταξύ των µάγων είναι 

αποδεκτό να αποκαλύπτει κανείς 
τα µυστικά, µόνο σε αυτούς που 

είναι αφοσιωµένοι σοβαρά στο να 
µάθουν την τέχνη και να γίνουν 

επαγγελµατίες µάγοι. Σε αυτό το πλαίσιο η 
Ακαδηµία απευθύνεται σε αυτούς που 

παίρνουν σοβαρά τις παρουσιάσεις τους και 
τους προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία µάθησης. 

Όταν εφαρµόσετε µε πάθος και σκοπό τις ιδέες, τα 
εργαλεία και τις δεξιότητες των εργαστηρίων της 

Ακαδηµίας, θα επιταχύνετε την πορεία της καριέρας σας ή 
θα προωθήσετε κοινωνικούς στόχους. Το βλέπουµε να γίνεται 

κάθε µέρα.  Λίγες επιδιώξεις στην επαγγελµατική αυτοβελτίωση 
έχουν τόσο δυναµικές προοπτικές. 
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Φάση 4
Digital storytelling

 ΣΤΟΧΟΣ:
Το σύστηµα ∆υναµικής παρουσίασης σας 
δίνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για 
την οργάνωση και τη διεξαγωγή µιας 
επιτυχηµένης παρουσίασης και σας δίνει 

τη δυνατότητα να εξασκήσετε και να 
αναπτύξετε τις αναγκαίες δεξιότητες µε 
την πρακτική. 

Το σύστηµα  σας παρέχει τα εργαλεία για 
να ελέγξετε τους τέσσερις κύριους 
παράγοντες µιας επιτυχηµένης 
παρουσίασης: το περιβάλλον, το υλικό, 
τον εαυτό σας και το ακροατήριο.

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεµινάριο περιλαµβάνει τις εξής 
ενότητες :

1) Εισαγωγή

! Επικοινωνία

!Φάσεις οργάνωσης µιας 
παρουσίασης

! Χρονικός προγραµµατισµός

2) Το περιβάλλον

! Ο χώρος

! Η διάταξη

! Η τεχνολογική υποδοµή

3) Το υλικό

! Στόχος και σκοπός παρουσίασης

! Οργάνωση ιδεών και διαφορετικά 
είδη δοµών παρουσίασης

! Νοητικός χάρτης

! Οπτικά βοηθήµατα

3) Ο παρουσιαστής

!Πρόθεση

! Στοιχεία επαγγελµατικής εµφάνισης

!Αυτοέλεγχος

! Γλώσσα σώµατος

! Χρήση φωνής

4) Το ακροατήριο

! Ανάλυση ακροατηρίου

! Χειρισµός ερωτήσεων & απαντήσεων

! Κλείσιµο παρουσίασης

! ∆ύσκολες περιπτώσεις

! Παρουσιάσεις - κριτική

5) Ατοµικά σχέδια εφαρµογής 

Το σύστηµα ∆υναµικής παρουσίασης σας 
δίνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για 
την οργάνωση και τη διεξαγωγή µιας 
επιτυχηµένης παρουσίασης και σας δίνει 

τη δυνατότητα να εξασκήσετε και να 
αναπτύξετε τις αναγκαίες δεξιότητες µε 
την πρακτική. 

Το σύστηµα  σας παρέχει τα εργαλεία για 
να ελέγξετε τους τέσσερις κύριους 
παράγοντες µιας επιτυχηµένης 
παρουσίασης: το περιβάλλον, το υλικό, 
τον εαυτό σας και το ακροατήριο.

Το σεµινάριο περιλαµβάνει τις εξής 
ενότητες :

Επικοινωνία

Φάσεις οργάνωσης µιας 
παρουσίασης

Χρονικός προγραµµατισµός

Ο χώρος

Η διάταξη

Η τεχνολογική υποδοµή

Στόχος και σκοπός παρουσίασης

Οργάνωση ιδεών και διαφορετικά 
είδη δοµών παρουσίασης

Νοητικός χάρτης

Οπτικά βοηθήµατα

Πρόθεση

Στοιχεία επαγγελµατικής εµφάνισης

Αυτοέλεγχος

Γλώσσα σώµατος

Χρήση φωνής

Ανάλυση ακροατηρίου

Χειρισµός ερωτήσεων & απαντήσεων

Κλείσιµο παρουσίασης

∆ύσκολες περιπτώσεις

Παρουσιάσεις - κριτική

 

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισαγωγή

2) Το περιβάλλον

3) Το υλικό

3) Ο παρουσιαστής

4) Το ακροατήριο

5) Ατοµικά σχέδια εφαρµογής
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ΣΤΟΧΟΣ:
Το εργαστήριο είναι ενα βιωµατικό ταξίδι 
που σας οδηγεί να ανακαλύψετε το 
δυναµικό σας, όσον αφορά την σύνδεσή 
σας µε το χώρο, το σώµα σας, τη φωνή σας, 

τις προθέσεις σας και το ακροατήριο σας, 
κάθε στιγµή, χωρίς την υποστήριξη 
οπτικών, ακουστικών ή άλλων ειδικά 
σχεδιασµένων βοηθηµάτων. 

Το πρόγραµµα επικεντρώνεται καθαρά σε 
δεξιότητες διεξαγωγής ώστε ο 
παρουσιαστής να αποκτήσει δεξιότητες 
performer

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ένα ενδεικτικό πρόγραµµα small group 
coaching περιλαµβάνει:

1) Σκηνική παρουσία

! Κίνηση και ακινησία στον χώρο

! Αξιοποίηση σκηνικών αντικειµένων 

! Σχεδιασµός χωροκίνησης

! Τα 13 σηµεία όψης  

2) Σωµατική έκφραση

! Απεύθυνση 

! Σώµα και µήνυµα, 

! Σώµα και συναίσθηµα

! ∆όµηση & αποδόµηση της κίνησης

3) Φωνητική αγωγή 

! Λειτουργική αναπνοή

! Αγωγή του λόγου 

! Χαρακτηριστικά φωνής: 
τόνος, ένταση, ταχύτητα, ρυθµός 

! Ειδικοί χρωµατισµοί

4) ∆ιαχείριση ακροατηρίου

! Ανάλυση στυλ επικοινωνίας

! Συµµετοχή του κοινού, 

! ∆ιαχείριση ενοτήτων Q&A

5) Συναισθηµατική ευφράδεια

! ∆οµή επιχειρήµατος, λεξιλόγιο

! ∆οµή κειµένου, σχήµατα λόγου

! Τεχνικές χιούµορ

6) Ψυχολογία του performer 

! Mindfulness 

! Γνωστικός αυτοέλεγχος, 

! Wheel of self-awareness

Το εργαστήριο είναι ενα βιωµατικό ταξίδι 
που σας οδηγεί να ανακαλύψετε το 
δυναµικό σας, όσον αφορά την σύνδεσή 
σας µε το χώρο, το σώµα σας, τη φωνή σας, 

τις προθέσεις σας και το ακροατήριο σας, 
κάθε στιγµή, χωρίς την υποστήριξη 
οπτικών, ακουστικών ή άλλων ειδικά 
σχεδιασµένων βοηθηµάτων. 

Το πρόγραµµα επικεντρώνεται καθαρά σε 
δεξιότητες διεξαγωγής ώστε ο 
παρουσιαστής να αποκτήσει δεξιότητες

Ένα ενδεικτικό πρόγραµµα 
περιλαµβάνει:

Λειτουργική αναπνοή

Αγωγή του λόγου 

Χαρακτηριστικά φωνής: 
τόνος, ένταση, ταχύτητα, ρυθµός 

Ειδικοί χρωµατισµοί

Ανάλυση στυλ επικοινωνίας

Συµµετοχή του κοινού, 

∆ιαχείριση ενοτήτων 

∆οµή επιχειρήµατος, λεξιλόγιο

∆οµή κειµένου, σχήµατα λόγου

Τεχνικές χιούµορ

Γνωστικός αυτοέλεγχος, 

 
performer

small group 
coaching 

Q&A

Mindfulness 

Wheel of self-awareness

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

3) Φωνητική αγωγή 

4) ∆ιαχείριση ακροατηρίου

5) Συναισθηµατική ευφράδεια

6) Ψυχολογία του 

1) Σκηνική παρουσία

2) Σωµατική έκφραση
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Κίνηση και ακινησία στον χώρο

Αξιοποίηση σκηνικών αντικειµένων 

Σχεδιασµός χωροκίνησης

Τα 13 σηµεία όψης  

Απεύθυνση 

Σώµα και µήνυµα, 

Σώµα και συναίσθηµα

∆όµηση & αποδόµηση της κίνησης

performer 

ΣΤΟΧΟΣ:
Η τέχνη του να επινοείς ιστορίες αποτελεί 
ένα άριστο εργαλείο επικοινωνίας για τον 
σύγχρονο manager, για να µπορέσει να 
εµπνεύσει, να επικοινωνήσει το όραµά 

του, και να παρακινήσει τους ανθρώπους 
του, ειδικά σε συνθήκες αλλαγής.

Στο βιωµατικό σεµινάριο θα δείξουµε πώς 
o εκπαιδευτής, ο πωλητής, ο marketeer, o 
manager και o ηγέτης, υιοθετώντας και 
αφηγούµενος ιστορίες µπορεί να  
πυροδοτησει την ενέργεια και να 
παρακινήσει σε δράση, χάρις στην 
ασυνήθιστη δύναµη της αφήγησης, 
ακόµα και σε περιβάλλον αντίξοο ή 
εχθρικό.

Το πρόγραµµα επικεντρώνεται τόσο στην 
δόµηση του περιεχοµένου όσο και στην 
αφήγηση της ιστορίας

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεµινάριο περιλαµβάνει τις εξής 
ενότητες :

1) Αρχές και τεχνικές του storytelling
! Τι είναι το business storytelling  
! Story telling και θεωρίες µάθησης
! Τα  9 στάδια του storytelling   

2) Storytelling in Vitro
! Mύθοι από την παράδοση 
! 6 είδη προσωπικών ιστοριών
! Ιστορίες: leadership, sales, 

motivating, teaching
! Bασική δοµή ιστορίας
! Λεκτική, & νοηµατική 

επεξεργασία κειµένου 
3) Storytelling in vivo
! Aυτοσχεδιασµός: αποδοχή & 

ανάπτυξη
! Η γέννηση µιας ιστορίας
! Τροποποίηση και προσαρµογή 

στις ανάγκες του ακροατηρίου
! Σύµβαση και ανατροπή

4) Performing
! Ενεργοποιήστε τη φαντασία
! Από τις δεξιότητες παρουσίασης, 

στις δεξιότητες αναπαράστασης
! Πρόθεση & απεύθυνση,
! ∆ιασύνδεση και αποσύνδεση

ΣΤΟΧΟΣ:
Η τέχνη του να επινοείς ιστορίες αποτελεί 
ένα άριστο εργαλείο επικοινωνίας για τον 
σύγχρονο manager, για να µπορέσει να 
εµπνεύσει, να επικοινωνήσει το όραµά 

του, και να παρακινήσει τους ανθρώπους 
του, ειδικά σε συνθήκες αλλαγής.

Στο βιωµατικό σεµινάριο θα δείξουµε πώς 
o εκπαιδευτής, ο πωλητής, ο marketeer, o 
manager και o ηγέτης, υιοθετώντας και 
αφηγούµενος ιστορίες µπορεί να  
πυροδοτησει την ενέργεια και να 
παρακινήσει σε δράση, χάρις στην 
ασυνήθιστη δύναµη της αφήγησης, 
ακόµα και σε περιβάλλον αντίξοο ή 
εχθρικό.

Το πρόγραµµα επικεντρώνεται τόσο στην 
δόµηση του περιεχοµένου όσο και στην 
αφήγηση της ιστορίας

Τι είναι το business storytelling  
Story telling και θεωρίες µάθησης
Τα  9 στάδια του storytelling   

Mύθοι από την παράδοση 
6 είδη προσωπικών ιστοριών
Ιστορίες: leadership, sales, 
motivating, teaching

Aυτοσχεδιασµός: αποδοχή & 
ανάπτυξη
Η γέννηση µιας ιστορίας

Σύµβαση και ανατροπή

Ενεργοποιήστε τη φαντασία
Από τις δεξιότητες παρουσίασης, 
στις δεξιότητες αναπαράστασης
Πρόθεση & απεύθυνση,
∆ιασύνδεση και αποσύνδεση

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεµινάριο περιλαµβάνει τις εξής 
ενότητες :

Bασική δοµή ιστορίας
Λεκτική, & νοηµατική 
επεξεργασία κειµένου 

Τροποποίηση και προσαρµογή 
στις ανάγκες του ακροατηρίου

1) Αρχές και τεχνικές του storytelling

2) Story elling in Vitro

3) Storytelling in vivo
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4) Performing
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ΣΤΟΧΟΣ:

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το εργαστήριο περιλαµβάνει τις εξής 
ενότητες :  

1) Storytelling και παρουσίαση
! Η δοµή της ιστορίας
! Το ταξίδι του ήρωα
! Λεκτική, & νοηµατική 

επεξεργασία κειµένου 
2) ∆ηµιουργία περιεχοµένου
! Ανάλυση ακροατηρίου 
! Από τα data στο νόηµα
! Από την ιδέα στο µήνυµα
! Οι αντιθέσεις ορίζουν το σχήµα
! Μετατροπή των ιδεών σε ιστορίες

3) ∆οµή και δραµατική γραµµή
! ∆ώστε δοµή στην παρουσίαση
! Ροή µηνυµάτων
! ∆ηµιουργία  συναισθηµατικών 

αντιθέσεων στο υλικό
! ∆ηµιουργία αντιθέσεων στο 

τρόπο διεξαγωγής
4) ∆ηµιουργία στιγµών S.T.A.R.
! Λογικό vs συναισθηµατικό 

περιεχόµενο
! ∆ραµατοποίηση
! Storytelling 
! Επανάληψη
! Σοκ και δέος 

5) Συντονισµός
! Από τις δεξιότητες παρουσίασης 

στις δεξιότητες αναπαράστασης
! Ενίσχυση σήµατος, εξάλειψη του 

θορύβου

Οι ιστορίες όχι µόνο µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µέσα σε µια 
παρουσίαση, αλλά και ολόκληρη η 
παρουσίαση µπορεί να διαµορφωθεί και 

να αποκτήσει τη φόρµα µίας ιστορίας.  

Η παρουσίαση είναι ένα πανίσχυρο 

εργαλείο πειθούς και όταν συνδυαστεί µε 

τη φόρµα της ιστορίας, οι ιδέες σας 

γίνονται εντελώς ακαταµάχητες. 

Το πρόγραµµα επικεντρώνεται στην 

οργάνωση και τη δόµηση του 

περιεχοµένου ώστε να αποκτήσει 

χαρακτηριστικά performance.

ΣΤΟΧΟΣ:
Οι ιστορίες όχι µόνο µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µέσα σε µια 
παρουσίαση, αλλά και ολόκληρη η 
παρουσίαση µπορεί να διαµορφωθεί και 

 

Η παρουσίαση είναι ένα πανίσχυρο 

εργαλείο πειθούς και όταν συνδυαστεί µε 

τη φόρµα της ιστορίας, οι ιδέες σας 

γίνονται εντελώς ακαταµάχητες. 

Το πρόγραµµα επικεντρώνεται στην 

οργάνωση και τη δόµηση του 

περιεχοµένου ώστε να αποκτήσει 

χαρακτηριστικά 

Το εργαστήριο περιλαµβάνει τις εξής 
ενότητες : 

Η δοµή της ιστορίας

Ανάλυση ακροατηρίου 
Από τα data στο νόηµα
Από την ιδέα στο µήνυµα
Οι αντιθέσεις ορίζουν το σχήµα

∆ώστε δοµή στην παρουσίαση
Ροή µηνυµάτων
∆ηµιουργία  συναισθηµατικών 
αντιθέσεων στο υλικό
∆ηµιουργία αντιθέσεων στο 
τρόπο διεξαγωγής

Λογικό συναισθηµατικό 
περιεχόµενο
∆ραµατοποίηση

Επανάληψη
Σοκ και δέος 

Από τις δεξιότητες παρουσίασης 
στις δεξιότητες αναπαράστασης
Ενίσχυση σήµατος, εξάλειψη του 
θορύβου

να αποκτήσει τη φόρµα µίας ιστορίας.  

3) ∆οµή και δραµατική γραµµή

4) ∆ηµιουργία στιγµών 

5) Συντονισµός

performance.

vs 

Storytelling 

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1) Storytelling και παρουσίαση

2) ∆ηµιουργία περιεχοµένου
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Το ταξίδι του ήρωα
Λεκτική, & νοηµατική 
επεξεργασία κειµένου 

Μετατροπή των ιδεών σε ιστορίες
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S.T.A.R.

YOU 

ENVIRONMENT 
CONTENT 

AUDIENCE 

Συνειδητότητα 
Εαυτού

Συνειδητότητα 
Μηνύµατος

Συνειδητότητα 
Ακροατηρίου

Αυτοέλεγχος

Έλεγχος 
Περιεχοµένου

Έλεγχος 
Ακροατηρίου

Φάση 1
Dynamic Presentation Skills

Φάση 1
Dynamic Presentation Skills

Τo να παρουσιάζει κανείς ένα θέµα σε µια οµάδα ανθρώπων, είναι για πολλούς 
µια ασυνήθιστη δραστηριότητα, που άλλους τους κάνει επιθετικούς και σε άλλους 
προκαλεί τρόµο. Αν και οι συνθήκες φαίνονται ιδιαίτερες, πρακτικά, οι δεξιότητες 
που  χρησιµοποιούµε δεν είναι άλλες, από αυτές της καθηµερινής ζωής µας. 

Στα πρώτα βήµατά του ένας παρουσιαστής, αρχίζει από το επίπεδο 
«συνειδητότητας του εαυτού του», όπου τον απασχολεί το πώς µιλάει, το πώς 

κινείται. Αφού το ξεπεράσει, γίνεται ειδικός  
και εισέρχεται στην κατάσταση της 
«συνειδητότητας του µηνύµατος», 
στην οποία το υλικό τον απορροφά 
ολοκληρωτικά. Η απελευθέρωση έρχεται 
όταν αποκτήσει την «συνειδητότητα του 
ακροατηρίου». 

Oι αποτελεσµατικοί οµιλητές  
προσαρµόζονται στη στιγµή, στον τρόπο που 
αντιδρά το ακροατήριο.

Όταν οι οµιλητές φθάσουν σε αυτό το τρίτο 
επίπεδο µαθαίνουν να εµπλέκουν το 
ακροατήριο, να σπάζουν τον πάγο και να 

µειώνουν την ένταση. Aντιλαµβάνονται ότι η ένταση είναι µπλοκαρισµένη 
ενέργεια, που τους εµποδίζει  να πλησιάσουν το ακροατήριο. Σαν αποτελεσµατικοί 
οµιλητές, διαβάζουν το επίπεδο ενέργειας στην αίθουσα και το διαχειρίζονται 
ανάλογα, ανά πάσα στιγµή.

∆εν σταµατούν στην προετοιµασία του υλικού, ούτε στις πρόβες. Όλ’ αυτά 
χρησιµεύουν  για να δηµιουργήσουν αποθέµατα ενέργειας  για τις ρυθµίσεις και 
τις προσαρµογές, που θα κάνουν ad hoc, για να πετύχουν µια συνεχή σύνδεση µε 
το κοινό τους. Προετοιµάζονται προφορικά σε εικονικούς διαλόγους και χτίζουν 
ενότητες Q&A µε σύστηµα. Μαθαίνουν να δοµούν νοητικά το θέµα τους και να 
κάνουν προφορικές δοκιµαστικές εξερευνητικές διαδροµές. 

Για να µπορέσει ο οµιλητής να φθάσει σε αυτό το επίπεδο 
θα πρέπει να αναπτύξει συστηµατικά και µε βιωµατικό 

τρόπο τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.

Η ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσεων δε µπορεί να 
περιοριστεί σε συγκεκριµένα εκπαιδευτικά γεγονότα 

αλλά είναι µια συνεχής διαδικασία µάθησης, κατά  
τη διάρκεια της επαγγελµατικής ζωής.

Έχουµε προσδιορίσει ένα κύκλο εξέλιξης των 
δεξιοτήτων ενός οµιλητή, που αποτελείται 

από ένα βασικό και τρία προχωρηµένα 
βήµατα και που καθένα χαρακτηρίζεται 

από ικανότητες µε αυξανόµενο επίπεδο 
πολυπλοκότητας και δυσκολίας.

•
•

Το βασικό πρόγραµµα θέτει τις βάσεις για τις δύο αυτές οµάδες δεξιοτήτων και τα 
προχωρηµένα προγράµµατα έρχονται να εµβανθύνουν και να δώσουν νέες 
διαστάσεις σε αυτές τις δεξιότητες ώστε η παρουσίαση να µετατραπεί σε µια 
performance .

Μια αποτελεσµατική παρουσίαση απαιτεί ένα συνδυασµό ικανοτήτων, που 
χωρίζονται σε δύο σηµαντικές οµάδες: 

Ικανότητες σχεδιασµού και οργάνωσης περιεχοµένου

Ικανότητες διεξαγωγής της παρουσίασης 

 Θα θέλατε να παρουσιάζετε 
όπως ο Steve Jobs; 



 Academy Φάση 2
The shoeless presenter

Φάση 2
The shoeless presenter

Φάση 3
Storytelling

Φάση 3
Storytelling

Φάση 4
Digital storytelling

Φάση 4
Digital storytelling

 ΣΤΟΧΟΣ:
Το σύστηµα ∆υναµικής παρουσίασης σας 
δίνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για 
την οργάνωση και τη διεξαγωγή µιας 
επιτυχηµένης παρουσίασης και σας δίνει 

τη δυνατότητα να εξασκήσετε και να 
αναπτύξετε τις αναγκαίες δεξιότητες µε 
την πρακτική. 

Το σύστηµα  σας παρέχει τα εργαλεία για 
να ελέγξετε τους τέσσερις κύριους 
παράγοντες µιας επιτυχηµένης 
παρουσίασης: το περιβάλλον, το υλικό, 
τον εαυτό σας και το ακροατήριο.

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεµινάριο περιλαµβάνει τις εξής 
ενότητες :

1) Εισαγωγή

! Επικοινωνία

!Φάσεις οργάνωσης µιας 
παρουσίασης

! Χρονικός προγραµµατισµός

2) Το περιβάλλον

! Ο χώρος

! Η διάταξη

! Η τεχνολογική υποδοµή

3) Το υλικό

! Στόχος και σκοπός παρουσίασης

! Οργάνωση ιδεών και διαφορετικά 
είδη δοµών παρουσίασης

! Νοητικός χάρτης

! Οπτικά βοηθήµατα

3) Ο παρουσιαστής

!Πρόθεση

! Στοιχεία επαγγελµατικής εµφάνισης

!Αυτοέλεγχος

! Γλώσσα σώµατος

! Χρήση φωνής

4) Το ακροατήριο

! Ανάλυση ακροατηρίου

! Χειρισµός ερωτήσεων & απαντήσεων

! Κλείσιµο παρουσίασης

! ∆ύσκολες περιπτώσεις

! Παρουσιάσεις - κριτική

5) Ατοµικά σχέδια εφαρµογής 

Το σύστηµα ∆υναµικής παρουσίασης σας 
δίνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για 
την οργάνωση και τη διεξαγωγή µιας 
επιτυχηµένης παρουσίασης και σας δίνει 

τη δυνατότητα να εξασκήσετε και να 
αναπτύξετε τις αναγκαίες δεξιότητες µε 
την πρακτική. 

Το σύστηµα  σας παρέχει τα εργαλεία για 
να ελέγξετε τους τέσσερις κύριους 
παράγοντες µιας επιτυχηµένης 
παρουσίασης: το περιβάλλον, το υλικό, 
τον εαυτό σας και το ακροατήριο.

Το σεµινάριο περιλαµβάνει τις εξής 
ενότητες :

Επικοινωνία

Φάσεις οργάνωσης µιας 
παρουσίασης

Χρονικός προγραµµατισµός

Ο χώρος

Η διάταξη

Η τεχνολογική υποδοµή

Στόχος και σκοπός παρουσίασης

Οργάνωση ιδεών και διαφορετικά 
είδη δοµών παρουσίασης

Νοητικός χάρτης

Οπτικά βοηθήµατα

Πρόθεση

Στοιχεία επαγγελµατικής εµφάνισης

Αυτοέλεγχος

Γλώσσα σώµατος

Χρήση φωνής

Ανάλυση ακροατηρίου

Χειρισµός ερωτήσεων & απαντήσεων

Κλείσιµο παρουσίασης

∆ύσκολες περιπτώσεις

Παρουσιάσεις - κριτική

 

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισαγωγή

2) Το περιβάλλον

3) Το υλικό

3) Ο παρουσιαστής

4) Το ακροατήριο

5) Ατοµικά σχέδια εφαρµογής

1)

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ΣΤΟΧΟΣ:
Το εργαστήριο είναι ενα βιωµατικό ταξίδι 
που σας οδηγεί να ανακαλύψετε το 
δυναµικό σας, όσον αφορά την σύνδεσή 
σας µε το χώρο, το σώµα σας, τη φωνή σας, 

τις προθέσεις σας και το ακροατήριο σας, 
κάθε στιγµή, χωρίς την υποστήριξη 
οπτικών, ακουστικών ή άλλων ειδικά 
σχεδιασµένων βοηθηµάτων. 

Το πρόγραµµα επικεντρώνεται καθαρά σε 
δεξιότητες διεξαγωγής ώστε ο 
παρουσιαστής να αποκτήσει δεξιότητες 
performer

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ένα ενδεικτικό πρόγραµµα small group 
coaching περιλαµβάνει:

1) Σκηνική παρουσία

! Κίνηση και ακινησία στον χώρο

! Αξιοποίηση σκηνικών αντικειµένων 

! Σχεδιασµός χωροκίνησης

! Τα 13 σηµεία όψης  

2) Σωµατική έκφραση

! Απεύθυνση 

! Σώµα και µήνυµα, 

! Σώµα και συναίσθηµα

! ∆όµηση & αποδόµηση της κίνησης

3) Φωνητική αγωγή 

! Λειτουργική αναπνοή

! Αγωγή του λόγου 

! Χαρακτηριστικά φωνής: 
τόνος, ένταση, ταχύτητα, ρυθµός 

! Ειδικοί χρωµατισµοί

4) ∆ιαχείριση ακροατηρίου

! Ανάλυση στυλ επικοινωνίας

! Συµµετοχή του κοινού, 

! ∆ιαχείριση ενοτήτων Q&A

5) Συναισθηµατική ευφράδεια

! ∆οµή επιχειρήµατος, λεξιλόγιο

! ∆οµή κειµένου, σχήµατα λόγου

! Τεχνικές χιούµορ

6) Ψυχολογία του performer 

! Mindfulness 

! Γνωστικός αυτοέλεγχος, 

! Wheel of self-awareness

Το εργαστήριο είναι ενα βιωµατικό ταξίδι 
που σας οδηγεί να ανακαλύψετε το 
δυναµικό σας, όσον αφορά την σύνδεσή 
σας µε το χώρο, το σώµα σας, τη φωνή σας, 

τις προθέσεις σας και το ακροατήριο σας, 
κάθε στιγµή, χωρίς την υποστήριξη 
οπτικών, ακουστικών ή άλλων ειδικά 
σχεδιασµένων βοηθηµάτων. 

Το πρόγραµµα επικεντρώνεται καθαρά σε 
δεξιότητες διεξαγωγής ώστε ο 
παρουσιαστής να αποκτήσει δεξιότητες

Ένα ενδεικτικό πρόγραµµα 
περιλαµβάνει:

Λειτουργική αναπνοή

Αγωγή του λόγου 

Χαρακτηριστικά φωνής: 
τόνος, ένταση, ταχύτητα, ρυθµός 

Ειδικοί χρωµατισµοί

Ανάλυση στυλ επικοινωνίας

Συµµετοχή του κοινού, 

∆ιαχείριση ενοτήτων 

∆οµή επιχειρήµατος, λεξιλόγιο

∆οµή κειµένου, σχήµατα λόγου

Τεχνικές χιούµορ

Γνωστικός αυτοέλεγχος, 

 
performer

small group 
coaching 

Q&A

Mindfulness 

Wheel of self-awareness

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

3) Φωνητική αγωγή 

4) ∆ιαχείριση ακροατηρίου

5) Συναισθηµατική ευφράδεια

6) Ψυχολογία του 

1) Σκηνική παρουσία

2) Σωµατική έκφραση
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Κίνηση και ακινησία στον χώρο

Αξιοποίηση σκηνικών αντικειµένων 

Σχεδιασµός χωροκίνησης

Τα 13 σηµεία όψης  

Απεύθυνση 

Σώµα και µήνυµα, 

Σώµα και συναίσθηµα

∆όµηση & αποδόµηση της κίνησης

performer 

ΣΤΟΧΟΣ:
Η τέχνη του να επινοείς ιστορίες αποτελεί 
ένα άριστο εργαλείο επικοινωνίας για τον 
σύγχρονο manager, για να µπορέσει να 
εµπνεύσει, να επικοινωνήσει το όραµά 

του, και να παρακινήσει τους ανθρώπους 
του, ειδικά σε συνθήκες αλλαγής.

Στο βιωµατικό σεµινάριο θα δείξουµε πώς 
o εκπαιδευτής, ο πωλητής, ο marketeer, o 
manager και o ηγέτης, υιοθετώντας και 
αφηγούµενος ιστορίες µπορεί να  
πυροδοτησει την ενέργεια και να 
παρακινήσει σε δράση, χάρις στην 
ασυνήθιστη δύναµη της αφήγησης, 
ακόµα και σε περιβάλλον αντίξοο ή 
εχθρικό.

Το πρόγραµµα επικεντρώνεται τόσο στην 
δόµηση του περιεχοµένου όσο και στην 
αφήγηση της ιστορίας

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεµινάριο περιλαµβάνει τις εξής 
ενότητες :

1) Αρχές και τεχνικές του storytelling
! Τι είναι το business storytelling  
! Story telling και θεωρίες µάθησης
! Τα  9 στάδια του storytelling   

2) Storytelling in Vitro
! Mύθοι από την παράδοση 
! 6 είδη προσωπικών ιστοριών
! Ιστορίες: leadership, sales, 

motivating, teaching
! Bασική δοµή ιστορίας
! Λεκτική, & νοηµατική 

επεξεργασία κειµένου 
3) Storytelling in vivo
! Aυτοσχεδιασµός: αποδοχή & 

ανάπτυξη
! Η γέννηση µιας ιστορίας
! Τροποποίηση και προσαρµογή 

στις ανάγκες του ακροατηρίου
! Σύµβαση και ανατροπή

4) Performing
! Ενεργοποιήστε τη φαντασία
! Από τις δεξιότητες παρουσίασης, 

στις δεξιότητες αναπαράστασης
! Πρόθεση & απεύθυνση,
! ∆ιασύνδεση και αποσύνδεση

ΣΤΟΧΟΣ:
Η τέχνη του να επινοείς ιστορίες αποτελεί 
ένα άριστο εργαλείο επικοινωνίας για τον 
σύγχρονο manager, για να µπορέσει να 
εµπνεύσει, να επικοινωνήσει το όραµά 

του, και να παρακινήσει τους ανθρώπους 
του, ειδικά σε συνθήκες αλλαγής.

Στο βιωµατικό σεµινάριο θα δείξουµε πώς 
o εκπαιδευτής, ο πωλητής, ο marketeer, o 
manager και o ηγέτης, υιοθετώντας και 
αφηγούµενος ιστορίες µπορεί να  
πυροδοτησει την ενέργεια και να 
παρακινήσει σε δράση, χάρις στην 
ασυνήθιστη δύναµη της αφήγησης, 
ακόµα και σε περιβάλλον αντίξοο ή 
εχθρικό.

Το πρόγραµµα επικεντρώνεται τόσο στην 
δόµηση του περιεχοµένου όσο και στην 
αφήγηση της ιστορίας

Τι είναι το business storytelling  
Story telling και θεωρίες µάθησης
Τα  9 στάδια του storytelling   

Mύθοι από την παράδοση 
6 είδη προσωπικών ιστοριών
Ιστορίες: leadership, sales, 
motivating, teaching

Aυτοσχεδιασµός: αποδοχή & 
ανάπτυξη
Η γέννηση µιας ιστορίας

Σύµβαση και ανατροπή

Ενεργοποιήστε τη φαντασία
Από τις δεξιότητες παρουσίασης, 
στις δεξιότητες αναπαράστασης
Πρόθεση & απεύθυνση,
∆ιασύνδεση και αποσύνδεση

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεµινάριο περιλαµβάνει τις εξής 
ενότητες :

Bασική δοµή ιστορίας
Λεκτική, & νοηµατική 
επεξεργασία κειµένου 

Τροποποίηση και προσαρµογή 
στις ανάγκες του ακροατηρίου

1) Αρχές και τεχνικές του storytelling

2) Story elling in Vitro

3) Storytelling in vivo
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!
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!

!

!

!

!
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4) Performing
!

!

!

!

ΣΤΟΧΟΣ:

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το εργαστήριο περιλαµβάνει τις εξής 
ενότητες :  

1) Storytelling και παρουσίαση
! Η δοµή της ιστορίας
! Το ταξίδι του ήρωα
! Λεκτική, & νοηµατική 

επεξεργασία κειµένου 
2) ∆ηµιουργία περιεχοµένου
! Ανάλυση ακροατηρίου 
! Από τα data στο νόηµα
! Από την ιδέα στο µήνυµα
! Οι αντιθέσεις ορίζουν το σχήµα
! Μετατροπή των ιδεών σε ιστορίες

3) ∆οµή και δραµατική γραµµή
! ∆ώστε δοµή στην παρουσίαση
! Ροή µηνυµάτων
! ∆ηµιουργία  συναισθηµατικών 

αντιθέσεων στο υλικό
! ∆ηµιουργία αντιθέσεων στο 

τρόπο διεξαγωγής
4) ∆ηµιουργία στιγµών S.T.A.R.
! Λογικό vs συναισθηµατικό 

περιεχόµενο
! ∆ραµατοποίηση
! Storytelling 
! Επανάληψη
! Σοκ και δέος 

5) Συντονισµός
! Από τις δεξιότητες παρουσίασης 

στις δεξιότητες αναπαράστασης
! Ενίσχυση σήµατος, εξάλειψη του 

θορύβου

Οι ιστορίες όχι µόνο µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µέσα σε µια 
παρουσίαση, αλλά και ολόκληρη η 
παρουσίαση µπορεί να διαµορφωθεί και 

να αποκτήσει τη φόρµα µίας ιστορίας.  

Η παρουσίαση είναι ένα πανίσχυρο 

εργαλείο πειθούς και όταν συνδυαστεί µε 

τη φόρµα της ιστορίας, οι ιδέες σας 

γίνονται εντελώς ακαταµάχητες. 

Το πρόγραµµα επικεντρώνεται στην 

οργάνωση και τη δόµηση του 

περιεχοµένου ώστε να αποκτήσει 

χαρακτηριστικά performance.

ΣΤΟΧΟΣ:
Οι ιστορίες όχι µόνο µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µέσα σε µια 
παρουσίαση, αλλά και ολόκληρη η 
παρουσίαση µπορεί να διαµορφωθεί και 

 

Η παρουσίαση είναι ένα πανίσχυρο 

εργαλείο πειθούς και όταν συνδυαστεί µε 

τη φόρµα της ιστορίας, οι ιδέες σας 

γίνονται εντελώς ακαταµάχητες. 

Το πρόγραµµα επικεντρώνεται στην 

οργάνωση και τη δόµηση του 

περιεχοµένου ώστε να αποκτήσει 

χαρακτηριστικά 

Το εργαστήριο περιλαµβάνει τις εξής 
ενότητες : 

Η δοµή της ιστορίας

Ανάλυση ακροατηρίου 
Από τα data στο νόηµα
Από την ιδέα στο µήνυµα
Οι αντιθέσεις ορίζουν το σχήµα

∆ώστε δοµή στην παρουσίαση
Ροή µηνυµάτων
∆ηµιουργία  συναισθηµατικών 
αντιθέσεων στο υλικό
∆ηµιουργία αντιθέσεων στο 
τρόπο διεξαγωγής

Λογικό συναισθηµατικό 
περιεχόµενο
∆ραµατοποίηση

Επανάληψη
Σοκ και δέος 

Από τις δεξιότητες παρουσίασης 
στις δεξιότητες αναπαράστασης
Ενίσχυση σήµατος, εξάλειψη του 
θορύβου

να αποκτήσει τη φόρµα µίας ιστορίας.  

3) ∆οµή και δραµατική γραµµή

4) ∆ηµιουργία στιγµών 

5) Συντονισµός

performance.

vs 

Storytelling 

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1) Storytelling και παρουσίαση

2) ∆ηµιουργία περιεχοµένου
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Το ταξίδι του ήρωα
Λεκτική, & νοηµατική 
επεξεργασία κειµένου 

Μετατροπή των ιδεών σε ιστορίες
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S.T.A.R.

YOU 

ENVIRONMENT 
CONTENT 

AUDIENCE 

Συνειδητότητα 
Εαυτού

Συνειδητότητα 
Μηνύµατος

Συνειδητότητα 
Ακροατηρίου

Αυτοέλεγχος

Έλεγχος 
Περιεχοµένου

Έλεγχος 
Ακροατηρίου

Φάση 1
Dynamic Presentation Skills

Φάση 1
Dynamic Presentation Skills

Τo να παρουσιάζει κανείς ένα θέµα σε µια οµάδα ανθρώπων, είναι για πολλούς 
µια ασυνήθιστη δραστηριότητα, που άλλους τους κάνει επιθετικούς και σε άλλους 
προκαλεί τρόµο. Αν και οι συνθήκες φαίνονται ιδιαίτερες, πρακτικά, οι δεξιότητες 
που  χρησιµοποιούµε δεν είναι άλλες, από αυτές της καθηµερινής ζωής µας. 

Στα πρώτα βήµατά του ένας παρουσιαστής, αρχίζει από το επίπεδο 
«συνειδητότητας του εαυτού του», όπου τον απασχολεί το πώς µιλάει, το πώς 

κινείται. Αφού το ξεπεράσει, γίνεται ειδικός  
και εισέρχεται στην κατάσταση της 
«συνειδητότητας του µηνύµατος», 
στην οποία το υλικό τον απορροφά 
ολοκληρωτικά. Η απελευθέρωση έρχεται 
όταν αποκτήσει την «συνειδητότητα του 
ακροατηρίου». 

Oι αποτελεσµατικοί οµιλητές  
προσαρµόζονται στη στιγµή, στον τρόπο που 
αντιδρά το ακροατήριο.

Όταν οι οµιλητές φθάσουν σε αυτό το τρίτο 
επίπεδο µαθαίνουν να εµπλέκουν το 
ακροατήριο, να σπάζουν τον πάγο και να 

µειώνουν την ένταση. Aντιλαµβάνονται ότι η ένταση είναι µπλοκαρισµένη 
ενέργεια, που τους εµποδίζει  να πλησιάσουν το ακροατήριο. Σαν αποτελεσµατικοί 
οµιλητές, διαβάζουν το επίπεδο ενέργειας στην αίθουσα και το διαχειρίζονται 
ανάλογα, ανά πάσα στιγµή.

∆εν σταµατούν στην προετοιµασία του υλικού, ούτε στις πρόβες. Όλ’ αυτά 
χρησιµεύουν  για να δηµιουργήσουν αποθέµατα ενέργειας  για τις ρυθµίσεις και 
τις προσαρµογές, που θα κάνουν ad hoc, για να πετύχουν µια συνεχή σύνδεση µε 
το κοινό τους. Προετοιµάζονται προφορικά σε εικονικούς διαλόγους και χτίζουν 
ενότητες Q&A µε σύστηµα. Μαθαίνουν να δοµούν νοητικά το θέµα τους και να 
κάνουν προφορικές δοκιµαστικές εξερευνητικές διαδροµές. 

Για να µπορέσει ο οµιλητής να φθάσει σε αυτό το επίπεδο 
θα πρέπει να αναπτύξει συστηµατικά και µε βιωµατικό 

τρόπο τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.

Η ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσεων δε µπορεί να 
περιοριστεί σε συγκεκριµένα εκπαιδευτικά γεγονότα 

αλλά είναι µια συνεχής διαδικασία µάθησης, κατά  
τη διάρκεια της επαγγελµατικής ζωής.

Έχουµε προσδιορίσει ένα κύκλο εξέλιξης των 
δεξιοτήτων ενός οµιλητή, που αποτελείται 

από ένα βασικό και τρία προχωρηµένα 
βήµατα και που καθένα χαρακτηρίζεται 

από ικανότητες µε αυξανόµενο επίπεδο 
πολυπλοκότητας και δυσκολίας.

•
•

Το βασικό πρόγραµµα θέτει τις βάσεις για τις δύο αυτές οµάδες δεξιοτήτων και τα 
προχωρηµένα προγράµµατα έρχονται να εµβανθύνουν και να δώσουν νέες 
διαστάσεις σε αυτές τις δεξιότητες ώστε η παρουσίαση να µετατραπεί σε µια 
performance .

Μια αποτελεσµατική παρουσίαση απαιτεί ένα συνδυασµό ικανοτήτων, που 
χωρίζονται σε δύο σηµαντικές οµάδες: 

Ικανότητες σχεδιασµού και οργάνωσης περιεχοµένου

Ικανότητες διεξαγωγής της παρουσίασης 

 Θα θέλατε να παρουσιάζετε 
όπως ο Steve Jobs; 
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Ολοκληρωµένη Μεθοδοδολογία Εφαρµογής

Η Ακαδηµία πλαισιώνεται από µία σειρά υποστηρικτικών 
µεθοδολογιών για την καλύτερη προσαρµογή, αφοµοίωση 
και εφαρµογή των τεχνικών και εργαλείων στην καθηµερινή 
εργασία.

  Executive coaching

Είστε ηγετικό στέλεχος; Θέλετε να είστε άριστοι στην 
επικοινωνία αλλά έχετε περιορισµένο χρόνο; Το executive 
coaching δίνει τη λύση! 

Η µεθοδολογία: 

! Μέσω ατοµικών συναντήσεων coaching σας παρέχουµε 
συγκεκριµένη κατεύθυνση, αποδοτικές στρατηγικές και 
δηµιουργικές τεχνικές µε στόχο να σας βοηθήσουµε να 
βελτιωθείτε στις επικοινωνιακές σας ικανότητες.΄

! Χρησιµοποιώντας καινοτοµικές θεατρικές προσεγγίσεις, 
αναλύοντας συστηµατικά τη διαδικασία της επικοινωνίας 
και την τέχνη της διεξαγωγής (performance) προσφέρουµε 
µια προσωπική και άνετη ευκαιρία µάθησης για την 
παρακίνηση, την έµπνευση, την ενεργοποίηση οµάδων και 
την επίλυση συγκρούσεων. 

! Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούµε περιλαµβάνουν: πρόβες, 
role-playing, µαγνητοσκόπηση και εποικοδοµητική 
ανατροφοδότηση. 

Coach Labs - Small Group Coaching

Τα εργαστήρια coaching είναι συνήθως διήµερα και 
σχηµατίζονται από µικρές οµάδες (έως 5 άτοµα) ώστε να 
πετύχουµε εξατοµικευµένη εκπαίδευση. Θα δηµιουργήσουµε 
ατοµικά σχέδια εφαρµογής τα οποία θα σας βοηθήσουν να 
εφαρµόσετε άµεσα τις προτεινόµενες τεχνικές στην 

καθηµερινότητά σας. 

! Με τη χρήση διαγνωστικών 
εργαλείων αξιολόγησης του 
προσωπικού επικοινωνιακού 
ύφους, θα µεγιστοποιήσετε τα 
δυνατά σας σηµεία και θα 
ελαχιστοποιήσετε τις αδυναµίες 
σας.

! Θα αποκτήσετε δεξιότητες και 
στρατηγικές για να επικεντρώνετε 
τη συζήτηση, να χειρίζεστε 
παρεµβολές και να οδηγείτε τη 
διαδικασία σε αποφάσεις.

! Θα αποκτήσετε αυτοπεποίθηση 
και θα απαλλαγείτε από το φόβο 
του οµιλητή µπροστά στο 
ακροατήριο.

! Θα προετοιµάζεστε σωστά ώστε να είστε ακριβείς στους 
χρόνους και αποτελεσµατικοί στους στόχους τους.

! Θα χρησιµοποιείτε τη γλώσσα του σώµατος, τα 
χαρακτηριστικά της φωνής και άλλα εκφραστικά µέσα για 
την επιβεβαίωση των µηνυµάτων που στέλνετε.

! Θα κάνετε σωστή χρήση των σύγχρονων οπτικοακουστικών 
µέσων και άλλων βοηθηµάτων multimedia.

   

Life & Business Strategist, Trainer, Keynote Speaker, Storyteller, Drama Facilitator

• Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Γενικός ∆ιευθυντής σε ελληνικές εταιρίες πληροφορικής. Εργάστηκε στην πολυεθνική 
εταιρία Hewlett Packard S.A. επί επτά χρόνια σε διάφορες θέσεις Υποστήριξης Πελατών, Πωλήσεων και Marketing µε 
δραστηριότητες στο χώρο της Μέσης Ανατολής, Αφρικής και Ελλάδας.

• Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου Αθηνών (1980), κάτοχος δύο Masters από το Πανεπιστήµιο του Michigan (1984) και 
Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου MIDDLESEX, UK, µε θέµα “Drama Techniques in Personal Development”. 

• Έχει ολοκληρώσει τριετές πρόγραµµα σπουδών σε θεατρική επικοινωνία, αυτοσχεδιασµό και θεατρικό παιχνίδι µε τον κ. 
Λάκη Κουρετζή και έχει ολοκληρώσει Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σωµατικού Θεάτρου που διευθύνει ο ηθοποιός και 
σκηνοθέτης κ. Κώστας Φιλίππογλου.

• Είναι ιδρυτής της PPP και διαθέτει εικοσαετή εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

• Χρησιµοποιεί θεατρικές τεχνικές για το σχεδιασµό εργαστηρίων βιωµατικής µάθησης, επικοινωνίας, storytelling, ηγεσίας, 
ανάπτυξης σχέσεων όπως και για τα εργαστήρια ανάπτυξης παραγόντων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης.

• Είναι συγγραφέας του βιβλίου  που εξετάζει το Storytelling ως εργαλείο 
παρακίνησης, πειθούς και επιρροής στην επιχείρηση, την κοινωνία και την πολιτική.

∆ηµήτρης Βιντζηλαίος

«Ιστορίες για Αγρίους και… άλλους»

Ο εισηγητής

Σε πρόσφατη 
έρευνα του 
περιοδικού 
Forbes, το 70%  
πιστεύει πως οι 
ικανότητες 
παρουσίασης 
είναι 
καθοριστικές για 
µία επιτυχηµένη 
καριέρα. 

“ Έχω ψύχωση µε την ιδέα ότι η 
αποτελεσµατική επικοινωνία ενός brand 
story διευκολύνει την  επιχειρηµατική 
στρατηγική. ” 

John Chambers, CEO, CISCO 


