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POWERPOINT  Ή WHITEBOARD 
Γνωρίηουμε όλοι τθν παροιμία «μια εικόνα αξίηει όςο χίλιεσ λζξεισ» και για αυτό οι περιςςότεροι από 
εμάσ προςπακοφμε να ενςωματϊςουμε εικόνεσ ςτισ παρουςιάςεισ μασ. Γιατί λοιπόν πολφ ςυχνά 
τρζμουμε να χαμθλϊςουμε τα φϊτα ςτισ αίκουςεσ παρουςιάςεων, όταν χρθςιμοποιοφμε Powerpoint; 
Το Powerpoint και ανάλογα προγράμματα κάνουν τρία πράγματα: ςε αυτά γράφουμε κείμενο, 
ςχεδιάηουμε και προβάλλουμε. Μόνο ςτθν προβολι εικόνων όμωσ, είναι αναντικατάςτατο. Ζνασ 
επεξεργαςτισ κειμζνου είναι πολφ καλφτεροσ ςτο κείμενο.  Το 
χζρι αποτελεί αναντικατάςτατο εργαλείο ςτο ςχεδιαςμό. 
Επομζνωσ, ξεχάςτε τισ ςυλλογζσ από φωτογραφίεσ και τα clip 
art και πιάςτε το μολφβι, το ςτυλό ι το μαρκαδόρο. 
Χρθςιμοποιϊντασ απλζσ ανκρϊπινεσ φιγοφρεσ, κφκλουσ και 
βζλθ, μπορείτε να οδθγιςετε τουσ ακροατζσ ςασ ςτον τρόπο 
ςκζψθσ ςασ με ζνα τρόπο που αιχμαλωτίηει και εμπλζκει πολφ 
περιςςότερο και  οδθγεί ςε εξαιρετικι κατανόθςθ και 
αφομοίωςθ.  

Το ςτζλεχοσ που είναι ικανό να εξθγιςει με τον καλφτερο τρόπο ζνα πρόβλθμα απλά, γριγορα και 
περιεκτικά ζχει περιςςότερεσ πικανότθτεσ να εξαςφαλίςει πόρουσ για τθν επίλυςι του. Όλο και 
περιςςότερο ςε ςυναντιςεισ οι θγζτεσ αιχμαλωτίηουν το περιεχόμενο ςυναντιςεων και ςυηθτιςεων 
οπτικά, χρθςιμοποιϊντασ λζξεισ, χρϊμα και εικόνεσ. Αυτό ςυνικωσ γίνεται πάνω ςε ζνα μεγάλο κομμάτι 
χαρτί με μαρκαδόρουσ μελανιοφ ι κιμωλίασ.  Οι ςυμμετζχοντεσ βλζπουν τισ ιδζεσ να αναδφονται  ςτον 
τοίχο και ςυχνά το ενδιαφζρον τουσ αιχμαλωτίηεται από τθ διαδικαςία και το περιεχόμενο. Τα 
γραφιματα που είναι αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ, μποροφν να αναρτθκοφν για να κρατιςουν τθ 
δυναμικι τθσ ομάδασ. Μποροφν επίςθσ να ψθφιοποιθκοφν για να διαχυκοφν θλεκτρονικά ςαν μζροσ 
εκκζςεων ι πρακτικϊν ςυναντιςεων. Οι θγζτεσ με τθ μζκοδο αυτι μποροφν επιπροςκζτωσ να 
εμπλζξουν τουσ ακροατζσ τουσ ςτθ δθμιουργικι διαδικαςία γζνεςθσ ιδεϊν αλλά και εικόνων.   

Η PΡΡ εξελίςςοντασ ςυνεχϊσ τισ μεκόδουσ τθσ, ςυλλαμβάνει και εφαρμόηει, ιδζεσ και εργαλεία για το 
ςχεδιαςμό εκπαιδεφςεων, ςυναντιςεων, παρουςιάςεων και ςυνεδρίων  πιο διαδραςτικϊν και 
ςυμμετοχικϊν, που εμπλζκουν τουσ ςυμμετζχοντεσ.  

Το πρόγραμμα αυτό παρζχει μια ποικιλία απλϊν οπτικϊν εργαλείων και τεχνικϊν που ο παρουςιαςτισ 
μπορεί  να χρθςιμοποιιςει για να αναδείξει δθμιουργικά το κζμα του. Οι ικανότθτεσ ςχεδίαςθσ ι 
ηωγραφικισ δεν είναι απαραίτθτεσ!  Ιδζεσ, ςχζδια και διεργαςίεσ μποροφν να χαρτογραφθκοφν με τθ 
χριςθ τετραγϊνων , κφκλων, βελϊν, ανκρϊπινων φιγοφρων και ετικετϊν κειμζνου.  Οι εκπαιδευτζσ 
αποκτοφν τεχνογνωςία  ςτο ςχεδιαςμό και ςτθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ παρουςίαςθσ και 
διευκόλυνςθσ (facilitation) με τθν χριςθ whiteboard (οποιουδιποτε είδουσ πίνακα με ι χωρίσ χαρτί), για 
να δθμιουργιςουν ζνα ιςχυρό και αποτελεςματικό περιβάλλον διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ.  
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ΟΦΕΛΟ 

 Το πρόγραμμα ιςορροπεί ανάμεςα ςτθν παροχι γνϊςεων και τθν πρακτικι εξάςκθςθ. Μετά τθν 
ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ οι ςυμμετζχοντεσ κα ξζρουν το γιατί και το πϊσ:   

1. Να ςχεδιάηουν και να διεξάγουν whiteboard παρουςιάςεισ ςε ςυναντιςεισ, εκπαιδεφςεισ, και  
ςυνζδρια.   

2. Να βοθκοφν τθν ομάδα να ςυγκεντρϊςει τθν προςοχι τθσ και να εμβακφνει, να προςζξει 
λεπτομζρειεσ, λεπτζσ αποχρϊςεισ, πράγματα που προθγουμζνωσ δεν ιταν ορατά και άλλοτε να 
ςυγκεντρϊςει τθν προςοχι τθσ ομάδασ ςτθν κατανόθςθ τθσ μεγάλθσ εικόνασ.  

3. Όταν ςτθν παρουςίαςθ ςυχνά αναηθτείται ςυμμετοχι και ανταλλαγι απόψεων, θ παρουςίαςθ με 
whiteboard δίνει τρία πανίςχυρα πλεονεκτιματα ςτον θγζτθ και τθν ομάδα: 

 Δίνει τθν δυνατότθτα ςτον κακζνα να ακουςτεί! 

 Δθμιουργεί κοινι κατανόθςθ και ςυναντίλθψθ! 

 Κάνει το ηιτθμα ορατό και απτό! 
 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ O ΕΙΗΓΗΣΗ 

1. Ειςαγωγι ςτο Visual thinking 

 Σα 3 είδθ των visual thinkers 

 Σα 3 βαςικά εργαλεία του visual thinking 

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 Τποςτιριξθσ 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 
Τποψιφιοσ 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. The Visual Thinking Process 

 Ta 4 βιματα     

 Είδθ προβλθμάτων 

 Μοντζλα προςζγγιςθσ  

3. The Visual Vocabulary  

 Οι 4 βαςικοί κανόνεσ 

 Σα 5 βαςικά ςτοιχεία 

 Δθμιουργία οπτικοφ λεξιλογίου 

 Μεταφορζσ, παρομοιϊςεισ, αναλογίεσ 

4. Presentation Flow & Visual Structures 

 Μεγάλθ εικόνα-  διευκζτθςθ χϊρου 

 Οπτικζσ δομζσ: 
o Νοθτικοί χάρτεσ 
o Storyboards 
o Visual timelines  

 Ροι παρουςίαςθσ και δομι 

5. Εφαρμογζσ 

 Ευκαιρίεσ για οπτικι ςκζψθ 

 Flip Chart / Whiteboard 

 Graphic Facilitation 

ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 Διάρκεια προγράμματοσ 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 ανϊτατοσ 10.  


