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Στελέχη με μικρή ή μεγάλη πείρα σε 
επαγγελματικές παρουσιάσεις που επιθυμούν 
να τις βελτιώσουν ή να τις τελειοποιήσουν τις 
δεξιότητές τους σε τεχνικές παρουσιάσεων. 

–

Σε στελέxη που θέλουν να αποκτήσουν 
τη δεξιότητα να πείθουν το ακροατήριο.

–

Σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αυξήσουν 
την επιρροή τους σε στελέχη λήψης  
αποφάσεων ή ανώτερων ιεραρχικών βαθμίδων.

–

Το πρόγραμμα
Μια πρόκληση που χρειάζεται να αντιμετωπίσει ένα 
στέλεχος στην καθημερινότητά του, είναι η 
παρουσίαση ιδεών και προτάσεων με τη χρήση 
αποτελεσματικών τεχνικών παρουσίασης και 
τεχνικών πειθούς. Το πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει 
αποτελεσματικά τα στελέxη επιχειρήσεων, να 
αναπτύξουν τις ικανότητες που απαιτούνται για 
αποτελεσματική παρουσίαση. Το πρόγραμμα 
κατορθώνει να βελτιώσει τις δεξιότητες των 
στελεxών μέσα από σειρά πρακτικών και 
λεπτομερών συμβουλών που καλύπτουν όλα τα 
στάδια, από τη σxεδίαση της παρουσίασης, την 
προετοιμασία μέxρι και την εισήγηση. 

Μεθοδολογία
Το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά πρακτικό και 
περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες με συμμετοxή 
των εκπαιδευόμενων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να 
κάνουν παρουσιάσεις σε συγκεκριμένα θέματα 
ενόπιον των υπολοίπων συμμετεχόντων. Κάθε 
παρουσίαση βιντεοσκοπείται και παραδίδεται σε κάθε 
συμμετέχοντα μετά το πέρας του εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Με τη συνεxή καθοδήγηση του 
εισηγητή, οι συμμετέxοντες από παρουσίαση σε 
παρουσίαση επιτυγxάνουν σημαντική βελτίωση και 
αποκτούν την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για τις 
μελλοντικές τους παρουσιάσεις.

Απόστολος Παλάσκας 
Διευθυντής, KPMG Institute

Σε στελέχη που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν 
την επικοινωνία τους και να ενισχύσουν την 
προσωπική τους παρουσία (personal 
presence) γενικότερα, εντός της επιχείρησής 
τους.

–
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Συνοπτικό πρόγραμμα

200.01

Προετοιμασία παρουσίασης 

Δυναμική έναρξη της παρουσίασης 

– Η τεχνική του «ρόμβου»

– Στόχος της παρουσίασης (Γνώσεις, Δεξιότητες,
Συμπεριφορές, Στάσεις)

– Δημιουργία καλής πρώτης εντύπωσης

– Παρουσίαση θέματος

Δομή Παρουσίασης

– Σκοπός παρουσίασης

– Απαραίτητες πληροφορίες για την προετοιμασία

– Συστατικά επιτυχημένης έναρξης
– Χρήση δυνατού μηνύματος

– Έναρξη - Κλείσιμο

– Ενότητες και Κύρια μηνύματα

– Επικοινωνία με το κοινό
– Διατήρηση ενδιαφέροντος μέσω

της τεχνικής εξιστόρησης
(Story telling).

–

Τεχνικές προσέλκυσης ενδιαφέροντος
–

– Χρονική κατάτμηση
– Λήξη παρουσίασης

Η καμπύλη προσοχής
Πώς διατηρείται ζωντανό το ακροατήριο

– Τόνος Φωνής, Χρήση θετικής
γλώσσας, Χρήση χιούμορ

Γλώσσα σώματος
– Στάση σώματος κινήσεις χεριών,

θετικές/αρνητικές χειρονομίες.

– Κινήσεις του εισηγητή και αξιοποίηση χώρου

Ενίσχυση μνήμης ακροατηρίου
– Πώς μια παρουσίαση γίνεται αποτελεσματική

Χειρισμός ερωτήσεων

Χειρισμός δύσκολου ή
αντιδραστικού κοινού.

– Κατάτμηση, Επανάληψη,
Συσχέτιση και Σύνδεση

– Κανόνας των Τριών

– Χρόνος για Ερωτήσεις

–

–

Τεχνικές Ερωτήσεων - Απαντήσεων.

Τεχνικές αντιμετώπισης άγχους

Τεχνικές πειθούς από την Επιστημονική Ψυχολογία

Βασικά σημεία διαλέξεων ( Public Speaking)
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