
Η επιτυχία σε µία 
παρουσίαση είναι, 
ταυτόχρονα, θέµα 
στρατηγικής και 
δεξιοτήτων. ∆εν µπορείς να 
βασιστείς µόνο σε ένα από 
τα δύο.

Να εσωτερικεύεις το 
θέµα σου και όχι να το  
αποµνηµονεύεις.

To να παρουσιάζουν 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. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΟΜΙΛΙΑ

People - Process - Purpose

Τα οπτικά βοηθήµατα 
υπάρχουν για να 
βοηθήσουν το κοινό όχι 
τον οµιλητή. 

Οι διαφάνειες είναι 
οπτικ  .
ΕΣΥ! είσαι η παρουσίαση

ά βοηθήµατα
.

Όλη η επικοινωνία 
τρέχει µέσα από 
πλαίσια αναφοράς.

Παρουσίαση δεν είναι ο 
λόγος που εκφέρεις. 

Είναι ότι συµβαίνει στη 
φαντασία του 
ακροατηρίου σου!

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Έλεγχος 
Ακροατηρίου

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 ΡΡΡ για το σκοπό αυτό  
χρησιµοποιεί το µοντέλο του 
φάσµατος των παραγόντων
 της επικοινωνίας.

To φάσµα  δείχνει τους 
παράγοντες που θα πρέπει
 να βρίσκονται κάτω από τον 
απόλυτο έλεγχο του οµιλητή 
σε οποιαδήποτε µορφή  
επικοινωνίας (οµιλία, συζήτηση, 

παρουσίαση) ή περιεχοµένου 
(εµψυχωτική ή επιστηµονική).

Presentation
Skills

Audience
Analysis

Vocabulary

Wheel of
Awareness

Body
Language

Visual Aids

Content
Structure

Communication
Styles

Environment
& Means

Conference
Speech

Conversation
Formats

Argumentation
Q&A

Audience
Interaction 

Business
Phonetics

Story
Telling

Debating

Ο ξυπόλητος 

παρουσ
ιαστή

ς 



∆ΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ∆ΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έρθουν σε επαφή µε το 
περιεχόµενο µε δύο τρόπους:

! Executive Coaching

! Small Group Coaching

Τα Small Group Coaching αποτελούν εργαστήρια επικοινωνίας 
µικρής διάρκειας, συνήθως διήµερα.  

Το πρόγραµµα των εργαστηρίων διαµορφώνεται µετά από τον 
προσδιορισµό των εφαρµογών επικοινωνίας που 
ενδιαφέρουν την οµάδα και την προσεκτική αξιολόγηση των 
συµµετεχόνων στους τοµείς του φάσµατος επικοινωνίας. 

Ένα ενδεικτικό πρόγραµµα Small Group Coaching 
περιλαµβάνει:

! Σκηνική Παρουσία

! Κίνηση και ακινησία στον χώρο

! Αξιοποίηση σκηνικών αντικειµένων 

! Σχεδιασµός Χωροκίνησης

! Τα 13 σηµεία όψης  

! Σωµατική Έκφραση

! Απεύθυνση 

! Σώµα και µήνυµα, 

! Σώµα και συναίσθηµα

! ∆όµηση & αποδόµηση της κίνησης

! Φωνητική Αγωγή 

! Λειτουργική αναπνοή

! Αγωγή του λόγου 

! Χαρακτηριστικά φωνής: 
Τόνος, Ένταση, Ταχύτητα, Ρυθµός. 

! Ειδικοί Χρωµατισµοί

! ∆ιαχείριση Ακροατηρίου

! Ανάλυση Στυλ επικοινωνίας

! Συµµετοχή του κοινού, 

! ∆ιαχείριση ενοτήτων Q&A

! Ειδικά θέµατα περιεχοµένου

! Ανατοµία της πειθούς,

! ∆οµή επιχειρήµατος, Λεξιλόγιο, 

! ∆οµή Κειµένου, Σχήµατα λόγου, Slogan, 

! Από τα Visual aids στο Digital Storytelling.

! Συναισθηµατική Ευφράδεια

! Storytelling

! Τεχνικές χιούµορ

! Ψυχολογία του Performer 

! Mindfulness 

! Γνωστικός αυτοέλεγχος, 

! Wheel of self-awareness

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

To πρόγραµµα προσαρµοζόµενο µπορεί 
να καλύψει  πολλά διαφορετικά είδη 
επικοινωνίας όπως:

! Παρουσιάσεις Μedia
! Οµιλία από έδρα
! Παρουσίαση σε πελάτη
! Παρουσίαση σε οµάδα
! Συναντήσεις στελεχών
! Παρουσίαση από έναν σε έναν
! ∆ιοικητικά Συµβούλια
! Οµαδική παρουσίαση (µια οµάδα 

παρουσιάζει σε µία άλλη οµάδα) 

To πρόγραµµα εξελίσσει σε µεγαλύτερο 
βάθος (µεγαλύτερη εξειδίκευση) και σε 
µεγαλύτερη έκταση (περισσότερες 
εφαρµογές) τις βασικές γνώσεις και 
δεξιότητες για την οργάνωση και την 
εκτέλεση µιας παρουσίασης. 

Μεταφέρει την τέχνη και την τεχνική 
της θεατρικής επικοινωνίας στην 
επιχειρηµατική σκηνή.

Το σύστηµα σας δίνει τα εργαλεία για 
να ελέγξετε τους τέσσερις κύριους 
παράγοντες µιας επιτυχηµένης 
παρουσίασης: το περιβάλλον, το υλικό, 
τον εαυτό σας και το ακροατήριο. 
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APPLICATIONS 
• Conversa tion F ormats 
• Presentation Skills 
• Conference Speech 
• Debate 
• Story Telli ng 



Who attends the workshopsWho attends the workshops

Στα εργαστήρια µπορoύν να 
συµµετέχουν νέα και πεπειραµένα 
στελέχη, για να αποκτήσουν γνώσεις 
και τεχνικές γύρω από τον τρόπο που 
θα αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα 
των παρουσιάσεων και οµιλιών τους.

14 Kilkis, P.O Box 820,                         Tel:210-8034617 
Dioni 19009,Athens                www.ppplearn.com
Greece     E-mail: info@ppplearn.com

Executive CoachingExecutive Coaching

Σήµερα περισσότερο από ποτέ, όλα τα στελέχη θα πρέπει να 
γίνουν ειδικοί της επικοινωνίας. Ενώ όµως αυτή η ανάγκη είναι 
αδήριτη ο χρόνος που έχουν στην διαθεσή τους τα 
υψηλόβαθµα στελέχη είναι περιορισµένος. Το Executive 
Coaching είναι η λύση:
! H µέθοδος έχει την µορφή ατοµικών συναντήσεων  που 

επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριµένο θέµα παρουσίασης 
ή έχουν σκοπό την βελτίωση σε ένα ή περισσοτερους 
τοµείς  από το φάσµα της επικοινωνίας.

! Οι συναντήσεις coaching παρέχουν συγκεκριµένη 
κατεύθυνση, στοχευµένες στρατηγικές και επίκαιρες 
τεχνικές που διευκολύνουν άµεσα, την πρόοδο και την 
βελτίωση σε δύσκολες ή απαιτητικές καταστάσεις. 

! Το Εxecutive Coaching παρέχει µία άνετη, προσωπική, 
αποδοτική ευκαιρία µάθησης, επικοινωνιακών 
στρατηγικών και τεχνικών που ηγετικά στελέχη χρειάζονται  
για να ενεργοποιήσουν οµάδες, να επιλύσουν 
συγκρούσεις, να εµπνεύσουν και να παρακινήσουν. 

Small Group CoachingSmall Group Coaching

Ο ∆ηµήτρης ΒιντζηλαίοςΟ ∆ηµήτρης Βιντζηλαίος

Τα  εργαστήρια επικοινωνίας είναι συνήθως, διήµερα και  
σας εξοπλίζουν για να παρουσιάζετε τις ιδέες σας µε 
σαφήνεια και δύναµη, για να διευθύνετε οµάδες στην 
λήψη αποφάσεων και για να οµιλείτε από το βήµα. 

! Θα πάρετε εργαλεία για να σχεδιάσετε παρουσιάσεις 
διαφόρων θεµάτων και προτάσεων πιο αποτελεσµατικά. 

! 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.

Ατοµικά σχέδια εφαρµογής βοηθούν την άµεση εφαρµογή των 
τεχνικών  στην καθηµερινή πρακτική.

Οι οµάδες είναι µικρές (µέγιστος αριθµός ατόµων 8) για να 
επιτρέψει την εξατοµικευµένη εκπαίδευση. Θα πρέπει να είστε 
προετοιµασµένοι για συµµετοχή σε µορφές επικοινωνίας, θα 
µαγνητοσκοπηθείτε και θα λάβετε ειλικρινή εποικοδοµητική 
κριτική και καθοδήγηση, τόσο από τον εκπαιδευτή όσο και από 
την οµάδα. (Θα λάβετε ως τελικό προϊόν ένα DVD). 

Ο ∆ηµήτρης Βιντζηλαίος είναι  
σύµβουλος επιχειρήσεων µε σπουδές 
θεάτρου, ειδικός στην ανάπτυξη 
στρατηγικών και δεξιοτήτων για 
αποτελεσµατική προφορική 
επικοινωνία. Χρησιµοποιεί  καινοτόµες 
προσεγγίσεις από το θέατρο στον 
στρατηγικό σχεδιασµό, στη 
συστηµατική ανάλυση της διαδικασίας 
της επικοινωνίας και στην τέχνη 
διεξαγωγής (performance). 
Αποµυθοποιεί την διαδικασία και τα 
στοιχεία της προφορικής επικοινωνίας:

! Χρησιµοποιώντας ποικίλες 
επαναλήψεις-πρόβες, role playing, 
µαγνητοσκοπήσεις και 
εποικοδοµητικές αξιολογήσεις, 
καθοδηγεί πώς να αντιδράτε 
αποτελεσµατικά σε µία ποικιλία 
επικοινωνιακών καταστάσεων.

! Παρέχοντας εργαλεία για την 
ανάλυση του µηνύµατος, 
προσδιορίζει το σκοπό και 
διαχειρίζεται το περιβάλλον 

! Χρησιµοποιώντας διαγνωστικά 
εργαλεία αξιολόγησης του 
προσωπικού επικοινωνιακού ύφους, 
καθοδηγεί τους συµµετέχοντες πώς 
να µεγιστοποιήσουν τα δυνατά τους 
σηµεία και να ελαχιστοποιήσουν τις 
αδυναµίες τους.


