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H TEXNH KAI H TEXNIKH TH ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

Η PΡΡ εξελίςςοντασ ςυνεχϊσ τισ μεκόδουσ τθσ,  ςυλλαμβάνει και εφαρμόηει, ιδζεσ και εργαλεία για το 
ςχεδιαςμό παρουςιάςεων και ςυνεδρίων  πιο ενδιαφερόντων και ηωντανϊν που δθμιουργοφν ςυνεπϊσ, 
ζνα καλφτερο περιβάλλον διάχυςθσ τθσ γνϊςθ. 

 Το Pecha Kucha είναι ο ιαπωνικόσ όροσ για «τον ιχο τθσ ςυνομιλίασ» ι για «τθν κουβεντοφλα».  Αν 
αναρωτιζςτε πϊσ προφζρεται, θ προφορά του είναι «πζτςα»-«κοφτςα», όπου το «τς» ακοφγεται πολφ 
δαςφ. Αυτι θ μορφι παρουςίαςθσ επινοικθκε από τουσ Astrid Klein και Mark Dytham, δφο αρχιτζκτονεσ 
ςτο Τόκιο που είχαν κουραςτεί από τισ φρικτζσ και μακρoςκελείσ  παρουςιάςεισ PowerPoint. Ο λόγοσ 
ιταν ότι οι δθμιουργικοί άνκρωποι μιλάνε πάρα πολφ! Η παρουςίαςθ Pecha Kucha ζχει ςχεδιαςτεί για 
να αναγκάςει τουσ ομιλθτζσ να προετοιμάςουν μικρότερεσ, πιο δθμιουργικζσ και πιο δουλεμζνεσ 
παρουςιάςεισ PowerPoint. Ακόμα πιο ςθμαντικό, ο ςχεδιαςμόσ μιασ παρουςίαςθσ Pecha Kucha 
παρακινεί τουσ ομιλθτζσ να ςκεφτοφν για τα κζματά τουσ με πολφ διαφορετικοφσ τρόπουσ.  

Μια παρουςίαςθ Pecha Kucha ι παρουςίαςθ 20 × 20 περιζχει 20 
διαφάνειεσ, με κάκε διαφάνεια να εμφανίηεται μόνο για 20 δευτερόλεπτα 
και αυτόματα να τθν διαδζχεται θ επόμενθ. Έτςι θ παρουςίαςθ διαρκεί 
ακριβϊσ 6 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Η ουςία του Pecha Kucha είναι να 
κζςει ςκόπιμα όρια ςτουσ παρουςιαςτζσ που χρθςιμοποιοφν slideshare 
(π.χ. το PowerPoint ι το Keynote). Μια παρουςίαςθ Pecha Kucha δεν 
αποτελεί μια ςε βάκοσ ανάλυςθ ενόσ κζματοσ.  Αναγκάηει τουσ ομιλθτζσ να 
φτάςουν ςτθν ουςία, κάνοντασ μια  παρουςίαςθ ςε πολφ πιο γριγορο 
ρυκμό, και πολφ πιο ουςιαςτικό από μια ςυνθκιςμζνθ παρουςίαςθ 
PowerPoint. 

Το πρόγραμμα εξειδικεφεται ςτο ςχεδιαςμό και ςτθ δθμιουργία υψθλισ 
ποιότθτασ  ςυνοπτικϊν παρουςιάςεων Pecha Kucha  που διευκολφνουν τθν 
επίτευξθ ςυγκεκριμζνων επιχειρθματικϊν ι άλλων ςτόχων. Οι 
εκπαιδευόμενοι αποκτοφν τεχνογνωςία  ςτο ςχεδιαςμό και ςτθ διεξαγωγι 
μιασ παρουςίαςθσ Pecha Kucha. Ο ςχεδιαςμόσ και θ διεξαγωγι τθσ  είναι 
τόςο μια τζχνθ, όςο και μια επιςτιμθ. 

ΟΦΕΛΟ 

Το πρόγραμμα ιςορροπεί ανάμεςα ςτθν παροχι γνϊςεων και τθν πρακτικι εξάςκθςθ. Η τεχνικι που 
διδάςκεται ςε κάκε φάςθ, είναι ςχεδιαςμζνθ ςε μοντζλα, ζτςι ϊςτε θ επικυμθτι ςυμπεριφορά να είναι 
ορατι και μετριςιμθ.   
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Τα πλεονεκτιματα τθσ παρουςίαςθσ Pecha Kucha ςε ζνα ςυνζδριο, ςε μια εταιρικι ι άλλθ παρουςίαςθ 
είναι ςαφι.  

1. Μζςα ςε μια δεδομζνθ χρονικι περίοδο, μποροφν να προγραμματιςτοφν περιςςότερεσ 
παρουςιάςεισ και το χρονοδιάγραμμα είναι προβλζψιμο.  

2. Η ατμόςφαιρα ςε μια ςυνεδρία Pecha Kucha είναι ςυνικωσ πολφ ενδιαφζρουςα. Μόλισ το 
«χρονόμετρο αρχίςει να χτυπάει», το κοινό «παίρνει το μζροσ» του παρουςιαςτι, πρόκυμο να τον 
βοθκιςει να πετφχει. Αυτό είναι υπζροχο τόςο για νζουσ όςο και για ζμπειρουσ παρουςιαςτζσ. 

3. Οι περιοριςμοί που επιβάλλονται ςε αυτό το είδοσ παρουςίαςθσ είναι χριςιμοι. Στθν 
πραγματικότθτα, οι περιοριςμοί ςυχνά βοθκοφν να απελευκερωκεί θ ουςία των κεμάτων και 
τονϊνουν τθ δθμιουργικότθτα. Παρακινοφν για προςεγμζνεσ και όχι τυχαίεσ επιλογζσ. 

4. Η παρουςίαςθ είναι ςυνοπτικι και υποβλθτικι. Αυτό ςθμαίνει ότι είςτε ςε κζςθ να αναλφςετε, να 
αξιολογιςετε, και να δθμιουργιςετε  για να αποςτάξετε τθν ουςία από τισ πλθροφορίεσ.  

5. Μετατρζπουν δθμοςιευμζνεσ ι νζεσ ακαδθμαϊκζσ ζρευνεσ ι άλλο κεωρθτικό υλικό, ςε ςυνοπτικζσ 
παρουςιάςεισ, κατά τισ οποίεσ οι ςυμμετζχοντεσ ανακαλφπτουν  τθν ουςία . 

6. Αναηωογονοφν και δίνουν νζα αξία ςε υπάρχουςεσ παρουςιάςεισ. 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ O ΕΙΗΓΗΣΗ 

1. Αρχέσ τησ παρουςίαςησ Pecha Kucha 

 Οι κανόνεσ 

 Οι ςτόχοι 

 Ροι ενζργειασ 

O κ. Δθμιτρθσ Βιντηθλαίοσ ζχει διατελζςει επί ςειρά ετϊν 
Γενικόσ Διευκυντισ ςε ελλθνικζσ εταιρείεσ πλθροφορικισ. 
Εργάςτθκε ςτθν πολυεκνικι εταιρεία Hewlett Packard S.A. επί 
επτά χρόνια ςε διάφορεσ κζςεισ Υποςτιριξθσ Πελατϊν, 
Πωλιςεων και Marketing με δραςτθριότθτεσ ςτο χϊρο τθσ 
Μζςθσ τθσ Ανατολισ, τθσ Αφρικισ και Ελλάδασ.  

Είναι πτυχιοφχοσ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (1980), κάτοχοσ 
δφο Master’s από το University Of Michigan (1984) και 
Υποψιφιοσ Διδάκτωρ του Πανεπιςτθμίου MIDDLESEX,  UK, με 
κζμα «Drama Techniques in Personal Development”.  

Ζχει ολοκλθρϊςει τριετζσ πρόγραμμα ςπουδϊν ςε κεατρικι 
επικοινωνία, αυτοςχεδιαςμό και κεατρικό παιχνίδι με τον κ 
Λάκθ Κουρετηι  και ζχει ολοκλθρϊςει Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα ωματικοφ Θεάτρου που διευκφνουν ο κ. Κϊςτασ 
Φιλίππογλου και θ κ. Φρόςω Κορροφ. 

Είναι ιδρυτισ τθσ εταιρείασ PPP Learn και διακζτει 20ετι 
εμπειρία ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. Χρθςιμοποιεί κεατρικζσ 
τεχνικζσ για το ςχεδιαςμό εργαςτθρίων βιωματικισ μάκθςθσ, 
outdoor και indoor,  όπωσ και εργαςτθρίων  ανάπτυξθσ 
παραγόντων τθσ υναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ, Eπικοινωνίασ, 
Storytelling, Ηγεςίασ. 

Ζχει αναπτφξει μεκόδουσ εφαρμογισ των κεατρικϊν τεχνικϊν 
για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων του ανκρϊπου (soft skills) ςτθ 
ςειρά εργαςτθρίων “Θζατρο Επιχειριςεων”  με τθ μζκοδο του 
Theater Based Training. 

2. Νοηματογραμμή 

 Οι κφριεσ ιδζεσ, νοιματα,  

 Οι ιδζεσ ςε μια ιςτορία 

 Storyline 

3. Εικονογραμμή 

 Ιδεογράμματα 

 Μεταφορζσ & παρομοιϊςεισ  

 Εικόνεσ ςτο storyline 

4. Συγγραφή κειμένου 

 Μια εικόνα –μια ιδζα 

 Από τθν ιδζα ςτο μινυμα 

 υγγραφι ςε 4 γφρουσ  

5. Συγχρονιςμόσ 

 Ροι εικόνων & κειμζνου 

 Πρόβα-Πρόβα-Πρόβα 

 Tips ςτθν χριςθ του λογιςμικοφ 
(Powerpoint, keynote κλπ) 

ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 Διάρκεια του προγράμματοσ είναι 8 ϊρεσ 

 Η διαδικαςία εκπαίδευςθσ περιλαμβάνει παρουςίαςθ τεχνικϊν, αςκιςεισ και εφαρμογι με 
πραγματικζσ παρουςιάςεισ ςτθν αίκουςα, τισ οποίεσ πρζπει να διαχειριςτοφν. 

 Ο ιδανικόσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι 7, ο μζγιςτοσ 10.  


