
Συχνά σας ζητάνε να µιλήσετε πιο δυνατά ή πιο καθαρά; 
Πιστεύετε ότι η φωνή σας µερικές φορές γίνεται µονότονη;  
Θέλετε να έχετε µια πιο δυναµική φωνή που να εµπνέει 
εµπιστοσύνη;

Σε έναν κόσµο όπου η επιτυχία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 
τις δεξιότητες επικοινωνίας, είναι ζωτικής σηµασίας να έχετε 
µια φωνή που να σας συνδέει µε τους άλλους, να τους κάνει να 
θέλουν να σας ακούσουν και να σας 
βοηθά να τους επηρεάσετε.

Όταν γεννιόµαστε, οι φωνές µας είναι 
ισχυρές, ελεύθερες και συνδέονται µε 
τα συναισθήµατά µας. Με τα χρόνια 
και καθώς προσαρµοζόµαστε στα 
κοινωνικά πρότυπα και τις προσδοκίες 
των άλλων, συσσωρεύουµε πάνω µας 
νοητικές και σωµατικές 
παρεµποδίσεις που καθιστούν τη 
φωνή λιγότερο ευέλικτη και λιγότερο 
χρωµατιστή. Τα σφιγµένα σαγόνια, η 
ρηχή αναπνοή, η κακή στάση του 
σώµατος και ο στενός λαιµός είναι 
µόνο µερικά παραδείγµατα 
µπλοκαρίσµατος που εµποδίζουν τη φωνή να λειτουργεί 
αποτελεσµατικά.

Το εργαστήρι φωνητικής σας βοηθά να βρείτε την αυθεντική 
φωνή σας και να τη χρησιµοποιείτε µε δυναµικό και 
εκφραστικό τρόπο.

Στη εργαστήριο φωνητικής θα εργαστείτε µε ασκήσεις για να 
χαλαρώσετε και να ευθυγραµµίσετε το σώµα σας για να 
δηµιουργήσετε τις κατάλληλες συνθήκες για να κυκλοφορήσει 
η φωνή ελεύθερα. Καθώς η φωνή τροφοδοτείται από τον αέρα, 
θα δουλέψετε µε την αναπνοή για να την φέρετε στο κέντρο 
του σώµατός σας. Θα ασκηθείτε επίσης στην ανακάλυψη των 
φυσικών ηχείων του σώµατος στο θώρακα και στο κεφάλι σας 
για να δώσετε έναν µεγαλύτερο και πλουσιότερο ήχο στη φωνή 
σας. Επιπλέον, θα µάθετε να ενεργοποιείτε τη φωνή σας 
συνδέοντας την µε την πρόθεση σας και το σκοπό της οµιλίας 
σας. Όλα αυτά γίνονται µέσω σωµατικών και νοητικών 
ασκήσεων, µερικές φορές χρησιµοποιώντας απλούς ήχους και 
µερικές φορές χρησιµοποιώντας ένα σύντοµο κείµενο ή φράση.

Περιµένουµε από εσάς να είστε ενεργοί, να ακούτε το σώµα 
σας, να πειραµατιστείτε, να είστε δυνατοί και να διασκεδάσετε!

Στο τέλος της εκπαίδευσης, θα έχετε βελτιώσει σηµαντικά την 
ικανότητά σας να εκφράζετε αξιόπιστα, να εντυπωσιάζετε και 
να επηρεάζετε τους ανθρώπους κάθε φορά που µιλάτε.
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ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Σε αυτό το διαδραστικό, σωµατικό και ζωντανό εργαστήριο, θα δούµε δύο διαφορετικές πτυχές της φωνής: 

! Πώς να αποκτήσετε έναν εξαιρετικό ήχο από το "όργανο" σας - τη φωνή 

! Πώς να παίξετε αυτό το όργανο για να κάνετε τους ανθρώπους να θέλουν να σας ακούσουν. 

Θα διερευνήσουµε τη σχέση µεταξύ µυαλού, σώµατος και φωνής και θα ασκήσουµε 
διάφορες τεχνικές που θα σας κάνουν πιο δυναµικό οµιλητή. Θα λάβετε προσωπική 
ανατροφοδότηση και συµβουλές για χρήση στην καθηµερινότητά σας. 

Κατά τη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου θα µάθετε:

! Να προβάλετε µια ισχυρή, δυνατή φωνή µε έναν υγιή τρόπο.
! Να συνδέσετε τη φωνή σας µε το σώµα σας και την αναπνοή σας.
! Να προσδιορίσετε τις δυσάρεστες συνήθειες οµιλίας και πώς να τις 

αντικαταστήσετε µε καλές πρακτικές.
! Να χρησιµοποιήσετε περισσότερο τη φωνητική σας έκταση και να είστε περισσότερο εκφραστικοί.
! Να ενεργοποιήσετε τη φωνή σας µέσω της κίνησης και της άρθρωσης.
! Να αξιοποιήσετε τους φυσικούς ενισχυτές (ηχεία) που υπάρχουν στο σώµα σας για να αποκτήσετε 

έναν πλουσιότερο, πιο ευχάριστο ήχο.
! Να γίνετε πιο δυναµικός οµιλητής, παίζοντας µε τα χαρακτηριστικά της φωνής όπως την ταχύτητα, 

την ένταση και τις παύσεις.
! Να Εναρµονίσετε τη φωνή και τη γλώσσα του σώµατος µε το µήνυµά σας.
! Να κάνετε γρήγορη προθέρµανση της φωνής και του σώµατος πριν από µια παρουσίαση.
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

! Η φωνητική εκπαίδευση είναι για όποιον 
απαιτείται να επικοινωνεί µε επιτυχία, αλλά 
που αισθάνεται ότι µία ή περισσότερες 
πτυχές της φωνής του τον εµποδίζουν στην 
πλήρη επίτευξη του στόχου του.

! Άτοµα από ένα ευρύ φάσµα επαγγελµάτων 
έχουν λάβει εκπαίδευση φωνής, 
συµπεριλαµβανοµένων στελεχών, πολιτικών, 
δικηγόρων, προσωπικού πωλήσεων, 
συµβούλων, ιατρών, ακαδηµαϊκών και 
προσωπικού τηλεφωνικού κέντρου.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

! Το Coach Lab  αποτελείται από τέσσερις  
ενότητες, που µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν ανεξάρτητα η µια από 
την άλλη, σύµφωνα µε τις ανάγκες 
προγραµµατισµού του πελάτη.

! Η διαδικασία εκπαίδευσης περιλαµβάνει 
παρουσίαση τεχνικών, ασκήσεις, παιχνίδια 
αυτοσχεδιασµών και την χρήση Video. 

! Ο αριθµός των συµµετεχόντων µπορεί να 
κυµαίνεται από 3 έως 5 ώστε να 
µεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες για προσωπικό 
coaching.

! H διάρκεια του εργαστηρίου είναι 2 ηµέρες.
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Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το Σεµινάριο περιλαµβάνει τις εξής ενότητες :

1) Η φωνή σας: Ταυτότητα και αντίκτυπος
! Οι τύποι πληροφοριών που µεταδίδει η φωνή σας. 
! Πώς η φωνή µας είναι µέρος της ταυτότητάς σας.
! Πώς αναπτύσσουµε φωνητικές στρατηγικές και γιατί 

µπορεί να χρειάζονται ενηµέρωση. 
! Ακρόαση, προβληµατισµός και συζήτηση. 

2) Οι φυσιολογικές αρχές για µια δυνατή και υγιή φωνή 
! Ευθυγράµµιση και χαλάρωση του σώµατός σας. 
! Χρήση της αναπνοής για να τροφοδοτήσετε τη φωνή. 
! Χρήση των ηχείων που διαθέτει το σώµα µας.
! Προσδιορίστε τις δικές σας χρήσιµες και µη βοηθητικές 

φωνητικές συνήθειες.
! Ασκήσεις και ανατροφοδότηση.

3) Ενεργοποίηση της φωνής σας
! Τεχνικές για την ενίσχυση της φωνής. 
! Χειρονοµίες, άρθρωση, αγκίστρωση στο σώµα. 
! Ρύθµιση της φωνητικής σας ενέργειας στην κατάσταση.
! Εξερεύνηση  διαφορετικές ποιότητες φωνής. 
! Ασκήσεις και ανατροφοδότηση.

4) ∆υναµισµός στην φωνή
! ∆ιαµόρφωση της φωνής µε την ένταση, την ταχύτητα, 

τις  παύσεις και τον τονισµό. 
! Χρήση µιας γλώσσας καθαρής και συνοπτικής. 
! Αποφυγή αδύναµου λεξιλογίου και των εεε, ααα, κλπ. 
! Ασκήσεις και ανατροφοδότηση. 
! Εφαρµογή σε δικό σας θέµα µε ανατροφοδότηση.
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Ο κόσµος χρειάζεται τη φωνή σας. Ελευθερώστε την!


