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Προτεινόμενη διάρκεια:
8 έως 12 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
Σε όλους τους εργαζόμενους που επιθυμούν να
αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης του γραπτού λόγου,
ώστε να παρουσιάζουν θέσεις και απόψεις με αποτελε -
σματικότερο τρόπο. 

Το  Εργαστήριο 
Κάθε φορά που συντάσσουμε γραπτά - από
ηλεκτρονικά μηνύματα έως επαγγελματικές αναφορές -
βασιζόμαστε στις ικανότητες επικοινωνίας μας για το
τελικό αποτέλεσμα. Και γνωρίζουμε ότι όσο καλύτερα
οπλισμένοι είμαστε να παρουσιάσουμε τα επιχειρήματα
και τις ιδέες μας με δόκιμο τρόπο, τόσο ενισχύεται 
η επίδρασή μας στους αποδέκτες.    

Η ανάπτυξη τεχνικών γραπτής επικοινωνίας διαμορφώ -
νει καθοριστικά την εικόνα που προβάλλουμε:
Εσωτερικά, επιδρά στην αναγνώριση που
απολαμβάνουμε και την επαγγελματική εξέλιξή μας.
Αντίστοιχα, στην επικοινωνία με τους πελάτες καθορίζει
τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το τμήμα ή και την
επιχείρησή μας συνολικά. Η επαγγελματική γραπτή
επικοινωνία αποτελεί υπό μια έννοια «στρατηγικό
πλεονέκτημα». 

Βασικό στόχος του εργαστηρίου, είναι να απολαύσετε
αυτό το στρατηγικό πλεονέκτημα!

Μεθοδολογία
Το εργαστήριο αντλεί υλικό από έγκυρες πηγές, όπως
καταξιωμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα, υψηλόβαθμα
στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες συγγραφείς.
Αξιοποιώντας πλούσιο υλικό αναφοράς και
πιστοποιημένα εργαλεία όπως διαγνωστικές λίστες,
εξειδικευμένες φόρμες οργάνωσης και διαχείρισης
γραπτών ιδεών, βοηθά στη σύνταξη επαγγελματικών
κειμένων από την καταγραφή της πρώτης ιδέας, έως
την τελική μορφοποίηση. 

Διεξάγεται με δύο διαφορετικούς τρόπους, ανάλογους
των στόχων που θα θέσετε και των αποτελεσμάτων που
επιθυμείτε να αποκομίσετε:

• Μονοήμερο εργαστήριο με πρακτικές συμβουλές για
όλες τις ενότητες

Workshop -
Τεχνικές Γραπτής Επικοινωνίας
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Εισαγωγή στη γραπτή επικοινωνία 

• Γράφοντας με στρατηγικό προσανατολισμό 
• Στοχεύοντας στην αύξηση της επιρροής σας 
• Αποφασίζοντας την έκταση του κειμένου σας   
• Επικεντρώνοντας την προσέγγισή σας στον αναγνώστη
• Εκφράζοντας κύρια μηνύματα με ευκρίνεια  
• Επιλέγοντας τη στρατηγική κοινοποίησης του κειμένου

σας

Οργάνωση του υλικού σας   

• Προβλέποντας τις βασικές ερωτήσεις των αναγνωστών
σας 

• Σκιαγραφώντας τα βασικά στοιχεία του κειμένου 
• Επιλέγοντας την κατάλληλη δομή για διαφορετικούς

τύπους εγγράφων 
• Θέματα ιδιαίτερης προσοχής για τεχνικά κείμενα 

Σύνταξη του κειμένου σας   

• Δομώντας τις παραγράφους σας και διασφαλίζοντας 
την ομαλή μετάβαση μεταξύ τους  

• Διατηρώντας την εστίαση στο κεντρικό μήνυμα 
• Διασφαλίζοντας την κατανόηση και προσοχή των

αναγνωστών σας 

Ύφος και στυλ του κειμένου σας     

• Μορφοποιώντας το κείμενο για καλύτερο οπτικό
αποτέλεσμα 

• Προσαρμόζοντας τη γραφή σας στους αναγνώστες σας 
• Βρίσκοντας το ύφος και τον τόνο που σας

αντιπροσωπεύει περισσότερο 
• Διασφαλίζοντας την ενιαία μορφή του κειμένου 

Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
[e-mails]    

• Βασικές αρχές για τη σύνταξη νέων μηνυμάτων,
απάντηση σε εισερχόμενα ή προώθησή τους 

• Συντάσσοντας ξεκάθαρα ηλεκτρονικά μηνύματα  
• Επισυνάπτοντας έγγραφα ή επιπλέον πληροφόρηση 
• Βασικά σημεία ελέγχου πριν την αποστολή 

Χάρις Περδικάρη���������  
Ανώτερη Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Εισηγήτρια

Συνοπτικό πρόγραμμα

• Σπονδυλωτό εργαστήριο σε τρείς ενότητες των τεσσάρων
ωρών έκαστη προκειμένου οι συμμετέ χοντες να έχουν
στο μεσοδιάστημα τον απαραίτητο χρόνο να εργαστούν
πάνω σε βασικές έννοιες [μόνο in-house]
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