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Η ΣΕΥΝΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΙΚΗ ΣΗ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 
 

To λα παξνπζηάδεη θαλείο έλα ζέκα ζε κηα νκάδα αλζξώπωλ, 
είλαη γηα πνιινύο κηα αθύζηθε αζπλήζηζηε δξαζηεξηόηεηα, 
πνπ άιινπο ηνπο θάλεη επηζεηηθνύο θαη άιινπο λα ζέινπλ λα ην 
βάινπλ ζηα πόδηα. Ξαθληθά βξηζθόκαζηε όξζηνη, αθάιππηνη 
κπξνζηά ζηα βιέκκαηα όιωλ πνπ ζα βέιε θαηεπζύλνληαη 
πάλω καο. Αλ θαη νη ζπλζήθεο απηέο θαίλνληαη αθύζηθεο, παξ’ 
όια απηά νη επηδεμηόηεηεο πνπ πξαθηηθά ρξεζηκνπνηνύκε γηα 
λα θάλνπκε κηα απιή παξνπζίαζε, δελ είλαη άιιεο από απηέο 
πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλή δωή καο.  
 

Τν ζύζηεκα «Όταν μιλάτε...σας προσέτοσν;» ζαο δίλεη όιεο 
ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα ηελ νξγάλωζε θαη ηελ εθηέιεζε 
κηαο επηηπρεκέλεο παξνπζίαζεο θαη ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα 
λα εμαζθήζεηε θαη λα αλαπηύμεηε ηηο αλαγθαίεο επηδεμηόηεηεο 
κε ηελ πξαθηηθή. Τν ζύζηεκα «Όταν μιλάτε...σας 
προσέτοσν;»  ζαο δίλεη ηα εξγαιεία γηα λα ειέγμεηε ηνπο ηξεηο 
θύξηνπο παξάγνληεο κηαο επηηπρεκέλεο παξνπζίαζεο: ην 
πιηθό, ηνλ εαπηό ζαο θαη ην αθξναηήξην. 
 

ΠΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ: 
Τν ζύζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από λέα θαη πεπεηξακέλα ζηειέρε γηα λα 
απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ηερληθέο γύξω από ηνλ ηξόπν πνπ ζα απμήζνπλ ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα ηωλ παξνπζηάζεωλ ηνπο. Καιύπηεη πνιιά δηαθνξεηηθά είδε 
παξνπζηάζεωλ όπωο : 
 

 Παξνπζηάζεηο Μedia  Σπλαληήζεηο ζηειερώλ 
 Οκηιεηήο από έδξα  Δηνηθεηηθά Σπκβνύιηα 
 Παξνπζίαζε ζε πειάηε  Παξνπζίαζε από έλαλ ζε έλαλ 
 Παξνπζίαζε ζε νκάδα  Οκαδηθή παξνπζίαζε 

 

Θα θέλατε να 

κρέμονται από 

τα τείλη σας ; 
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ΟΦΕΛΟ 
Τν Σύζηεκα «Όταν μιλάτε...σας προσέτοσν;» ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηελ παξνρή γλώζεωλ θαη 
ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε. Η ηερληθή πνπ δηδάζθεηαη ζε θάζε θάζε ηεο παξνπζίαζεο, είλαη 
ζρεδηαζκέλε ζε κνληέια έηζη ώζηε ε επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά λα είλαη νξαηή θαη κεηξήζηκε. 

Μεηά ηελ νινθιήξωζε ηνπ ζπζηήκαηνο «Όταν μιλάτε...σας προσέτοσν;» νη ζπκκεηέρνληεο ζα 

μέξνπλ ην γιατί θαη ην πως : 

 Να απνθηάο απηνπεπνίζεζε θαη λα απαιιάζζεζαη από ηνλ θόβν ηνπ νκηιεηή κπξνζηά ζην 
αθξναηήξην 

 Να πξνεηνηκάδνληαη ζωζηά ώζηε λα είλαη αθξηβείο ζηνπο ρξόλνπο θαη απνηειεζκαηηθνί ζηνπο 
ζηόρνπο ηνπο 

 Να ρξεζηκνπνηνύλ ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θωλήο γηα ηελ 
επηβεβαίωζε ηωλ κελπκάηωλ πνπ ζηέιλνπλ 

 Να θάλνπλ ζωζηή ρξήζε ηωλ νπηηθναθνπζηηθώλ κέζωλ 

 Να αληηκεηωπίδνπλ δύζθνιεο θαηαζηάζεηο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αληίδξαζε ηνπ 
αθξναηεξίνπ. 

Αηνκηθά ζρέδηα εθαξκνγήο ζπκπιεξώλνληαη ζην ηέινο θάζε ελόηεηαο γηα λα βνεζεζεί ε άκεζε 
εθαξκνγή ηωλ ηερληθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή. 
 

ΔΟΜΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
Τν ζύζηεκα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελόηεηεο : 

I. Εισαγωγή 
A. Επηθνηλωλία 
B. Φάζεηο νξγάλωζεο κηαο παξνπζίαζεο 
C. Οξγάλωζε πιηθνύ 
D. Χξνληθόο πξνγξακκαηηζκόο 

II. Σο σλικό 
A. Πξνεηνηκαζία 
B. Οξγάλωζε ηδεώλ θαη Δνκή παξνπζίαζεο 
C. Οπηηθά βνεζήκαηα 

III. Ο παροσσιαστής 
A. Σηνηρεία επαγγεικαηηθήο εκθάληζεο 
B. Απηνέιεγρνο 
C. Γιώζζα ζώκαηνο 
D. Χξήζε θωλήο 

IV. Σο ακροατήριο 
A. Χεηξηζκόο εξωηήζεωλ & απαληήζεωλ 
B. Κιείζηκν παξνπζίαζεο 
C. Δύζθνιεο πεξηπηώζεηο 
D. Παξνπζηάζεηο - Κξηηηθή 

 

ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΤΣΗΜΑΣΟ 
 Τν ζύζηεκα απνηειείηαη από ηέζζαξεο ελόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

αλεμάξηεηα ε κηα από ηελ άιιε ζύκθωλα κε ηηο αλάγθεο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ πειάηε. Τν 
ζύζηεκα κπνξεί λα νινθιεξωζεί ζε 2 (8 ζπκκεηέρνληεο) ή 3 εκέξεο (16 ζπκκεηέρνληεο). 

 Η δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη παξνπζίαζε ηερληθώλ, αζθήζεηο, θαη εθαξκνγή κε 
πξαγκαηηθέο παξνπζηάζεηο πνπ καγλεηνζθνπνύληαη. Ο θάζε ζπκκεηέρωλ έρεη ηελ δπλαηόηεηα 
λα δηαπηζηώζεη ηα ιάζε ηνπ θαη κε ηελ εθαξκνγή ηωλ ηερληθώλ λα βιέπεη ηελ ζπλερή βειηίωζε 
ηνπ. Σην ηέινο ηνπ ζπζηήκαηνο θάζε ζπκκεηέρωλ παξαιακβάλεη κηα πξνζωπηθή θαζέηα video 
πνπ έρεη θαηαγξαθεί ε βειηίωζε ηνπ ζηελ παξνπζίαζε. 

 Ο αξηζκόο ηωλ ζπκκεηερόληωλ κπνξεί λα είλαη 8 ή 16. 


