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ΓΙΑΣΙ ΠΑΡΟΤΙΑΘ; 

Θ μετάδοςθ μθνφματοσ ςε πολλοφσ 
ενδιαφερόμενουσ διαςφαλίηοντασ ότι το 

μινυμα δεν αλλοιϊνεται, μεταδίδεται 
αυτοφςιο και γριγορα 

 

Με τρόπο που προκαλεί ΕΝΘΟΤΙΑΜΟ και 
ΔΕΜΕΤΘ  



ΔΕΞΙΟΣΘΣΕ 

1. ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ (Soft Skills) 

2. ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ & ΘΓΕΣΙΚΕ 

3. ΣΕΧΝΙΚΕ 

 

Πάκοσ 

(δυνατι Θζλθςθ) 

Εμπειρία Γνϊςθ 

Δεξιότθτα/Ικανότθτα 



ΔΕΞΙΟΣΘΣΕ 

ΘΘΟ, ΠΑΘΟ, ΛΟΓΟ 

 

ΘΘΟ: Ποιοσ είςαι και τι εκπροςωπείσ  

ΠΑΘΟ: Σι επιδιϊκεισ να πετφχεισ. Οι αξίεσ ςου. 

ΛΟΓΟ: Σο μινυμα  

 
Από το: Σι λζει κάποιοσ, Ποιοσ το λζει και Πωσ το λζει,  
το λιγότερο ςθμαντικό είναι το: Σι λζει! 
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90%  
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τθσ 

ΠΑΡΟΤΙΑΘ 



ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ 

Θ παρουςίαςη διαφζρει από τθν ομιλία. 
 
τθν ομιλία, οι ομιλθτζσ ςυνικωσ ανεβαίνουν ςτο βιμα, πίςω  
από ζνα μικρόφωνο. 
Ζνα ςυνθκιςμζνο ακροατιριο ανζρχεται ςε αρκετά άτομα (εκατοντάδεσ,  
μερικζσ φορζσ και χιλιάδεσ άτομα).  
Θ ομιλία είναι ςυνικωσ γραμμζνθ. Ο ςκοπόσ τθσ είναι να ψυχαγωγιςει,  
να εμπνεφςει ι να προωκιςει καλζσ δθμόςιεσ ςχζςεισ. 
 
Μολονότι μπορεί να υπάρχει κάποια μορφι παρουςίαςθσ, άμεςοσ  
ςτόχοσ δεν είναι μια ςυγκεκριμζνθ απόφαςη. 
 

Ο Δημοςθζνησ και ο Κικζρων  



ΣΕΧΝΙΚΕ ΙΚΑΝΟΣΘΣΕ ΠΑΡΟΤΙΑΘ 

Μια αποτελεςματικι παρουςίαςθ αποτελείται  
από ςυνδυαςμό 3 ικανοτιτων:  
 
1. Ικανότθτα ΧΕΔΙΑΜΟΤ και ΟΡΓΑΝΩΘ 
2. Ικανότθτα ΕΚΣΕΛΕΘ ι ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ 
3. Ικανότθτα ΕΠΑΝΑΣΡΟΦΟΔΟΣΗΗ 
 

Σο 70% τθσ επιτυχίασ μιασ παρουςίαςθσ, 
Εξαρτάται από τθν ικανότθτα 1. 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ 

ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ                                

ΚΑΙ ΟΓΑΝΩΘ        

 

 

ΩΣΘ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ 

Η καλι προετοιμαςία είναι το κλειδί για επιτυχι παρουςίαςθ! 

Θ προετοιμαςία περιλαμβάνει: 

 Ανάλυςθ τθσ περίπτωςθσ 

 Αναγνϊριςθ ακροατθρίου 

 Κακοριςμόσ ςκοποφ και ςτόχου παρουςίαςθσ 

 Εξοικείωςθ με χϊρο παρουςίαςθσ 

 Θ πιο πάνω ανάλυςη μπορεί να είναι χρονοβόρα αλλά αποτελεί 
βάςη επιτυχίασ. 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ -ςυνζχεια- 

Ανάλυςθ περίπτωςθσ - Λίςτα ελζγχου: 

 

  Ποιοι οργανϊνουν τθ παρουςίαςθ; 

  Ποιοι οι ςτόχοι τθσ παρουςίαςθσ; 

  Ποια θ φφςθ τθσ παρουςίαςθσ; 

  Πόςο επίςθμθ είναι; 

  Γιατί εγϊ; 

  Θα είμαι ο/θ μόνοσ/θ παρουςιαςτισ /ςτρια;  

  Χρόνοσ; 

  Πικανζσ ερωτιςεισ/αντιρριςεισ; 

  Ντφςιμο; 

 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ -ςυνζχεια- 

Ασηή η νέα νηιζκοηέκ είναι 

πολύ «πρώηη». Κάθε βράδσ 

γίνεηαι ταμός! 

Θ ενθμζρωςθ ςασ ςχετικά με το ακροατιριο αυξάνει 
τα κοινά ςθμεία ομιλθτι και ακροατθρίου και 
διευκολφνει τθν μεταξφ ςασ επικοινωνία! 

ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ -ςυνζχεια- 

ΣΟΧΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

 

 Αρνθτικοί ςτόχοι 

 Εταιρικοί ςτόχοι 

 Προςωπικοί ςτόχοι 

 τόχοι ςυμπεριφοράσ 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ -ςυνζχεια- 

Αρνθτικοί ςτόχοι: Θζματα που κζλουμε να αποφφγουμε. 

 Θζματα εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα 

 Αδφνατα ςθμεία από πλευράσ μασ 

 Εταιρικοί ςτόχοι  

 Πείκουμε τουσ πελάτεσ ότι θ επιχείρθςθ μασ είναι θ 
καλφτερθ. 

 Επιβεβαίωςθ ότι θ επιχείρθςθ μασ ζχει όλουσ τουσ 
πόρουσ για να εξαςφαλίςει τθν ικανοποίθςθ των πελατϊν. 

 Δυνατζσ προςωπικζσ επαφζσ και ςχζςεισ. 

 Επεξθγοφμε όπου χρειάηεται τθν τιμολογιακι μασ 
πολιτικι, ζτςι ϊςτε να αποτελζςει βάςθ για 
διαπραγμάτευςθ. 

Παρουςίαςθ ενδοεπιχειρθςιακϊν εκκζςεων  

Να πείςει για διάφορα επιχειρθςιακά ηθτιματα κλπ κλπ 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ -ςυνζχεια- 

Προςωπικοί ςτόχοι 

   Ωφελιματα 

 Προςωπικι προβολι 

 «Πϊλθςθ» του εαυτοφ μασ 

τόχοι ςυμπεριφοράσ 
 

Βάηουμε τον εαυτό μασ ςτα παποφτςια του ακροατθρίου. 

Σι κζλουμε να ακοφςουν και να πιςτζψουν. 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ -ςυνζχεια- 

ΜΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΓΙΝΕΣΑΙ 
 ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΕΙ ΚΑΣΙ ΣΟ ΑΚΡΟΑΣΘΡΙΟ 

ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΕΙ Ο  
ΠΑΡΟΤΙΑΣΘ.  

ΕΣΙ ΣΟ ΣΕΛΟ ΚΑΣΑΛΘΓΕΙ 

 WIN/WIN (χζςη Αμοιβαίου Οφζλουσ) 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ -ςυνζχεια- 

Σο περιεχόμενο και θ δομι τθσ παρουςίαςθσ 

 υγκζντρωςθ υλικοφ. 

 Επιλογι υλικοφ. 

 Ομαδοποίθςθ υλικοφ. 

KKeepeep

IItt

SShort andhort and

SSimpleimple



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ -ςυνζχεια- 

υγκζντρωςθ υλικοφ 

Πότε χρειάηεται να ςυγκεντρϊςουμε το υλικό μασ; 

Ποιεσ κα είναι οι πθγζσ μασ; 

Που κα πρζπει να κατατρζξουμε; 

  

Προςοχή! 

 Δεν είναι θ ποςότθτα, αλλά θ ποιότθτα!  

 Ευελιξία: Περιςςότερο υλικό, Επιπλζον υλικό. 

 Πεπαλαιωμζνο ι μθ-εφαρμοηόμενο. 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ -ςυνζχεια- 

ΑΡΚΕΣΑ ΠΡΙΝ… 

 

ΒΡΕΙΣΕ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΣΕ ΣΟ ΤΛΙΚΟ 

υλλογι απαραίτθτου υλικοφ. 
 
    Μεταφράςεισ ξζνου υλικοφ. 
 
    Προςαρμογι με βάςθ τισ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων. 
 
    χεδιαςμόσ αςκιςεων, δραςτθριοτιτων. 
 
    Agenda / πρόγραμμα.   
 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ -ςυνζχεια- 

Ανάλογα με τα κφρια ςημεία που ζχετε διαλζξει,                 
να εκμεταλλευτείτε όλεσ τισ δυνατζσ πηγζσ πληροφοριών: 
 
 
  Ενδοεταιρικζσ πλθροφορίεσ 

  Εξειδικευμζνα περιοδικά  

  Κυβερνθτικζσ ανακοινϊςεισ 

  Προςωπικζσ επαφζσ  

  Διαδφκτιο 

  Βιβλιογραφία / αρκρογραφία 
 
 
 

 

 Δθμιουργείςτε τον ςκελετό τθσ παρουςίαςθσ! 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ -ςυνζχεια- 

Η αρίκμθςθ των ςελίδων βοθκά 

  

ςτθν τακτοποίθςθ του υλικοφ! 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ -ςυνζχεια- 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΧΩΡΟΤ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ -ςυνζχεια- 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΧΩΡΟΤ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

Διαρρφθμιςη αίθουςασ με τα 
απαιτοφμενα οπτικοακουςτικά μζςα  
 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ -ςυνζχεια- 

ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΑ ΜΕΑ 

 Οκόνθ 

 Flipchart 

 Pc / Overhead projector 

 Video - TV 

 Δείγματα 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ -ςυνζχεια- 

Επιςκεφτείτε το χϊρο πριν τθν παρουςίαςθ 
 

Μάκετε όλεσ τισ λεπτομζρειεσ του χϊρου όςο και αν φαίνονται αςιμαντεσ 

 

 Φωτιςμόσ  

  Κλιματιςμόσ  

       Ορατότητα  

     Επίπλωςη 

      Ακουςτική 

 

Αποφαςίςτε που κα τοποκετιςετε τα οπτικά βοθκιματα. 

 

Μάκετε τθν χριςθ τουσ 

 

Κακορίςτε τθν διαρρφκμιςθ τθσ αίκουςασ 

 

ΑΡΚΕΣΑ ΠΡΙΝ....ΓΝΩΡΙΣΕ ΣΟΝ ΧΩΡΟ 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ -ςυνζχεια- 

ΑΡΚΕΣΑ ΠΡΙΝ...ΕΞΑΚΗΗ 

 "ΠΡΟΠΟΝΟΤΜΑΙ" TO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 ΕΣΟΙΜΑΗΩ ΑΠΑΝΣΘΕΙ Ε ΠΙΘΑΝΕ ΕΡΩΣΘΕΙ 

 "ΠΑΙΗΩ" ΜΕ ΣΘ ΦΩΝΘ ΜΟΤ 

 ΕΛΕΓΧΩ ΣΟ ΧΡΟΝΟ  

 ΜΕΙΩΝΩ ΣΟ ΑΓΧΟ 

 

ΤΜΒΟΤΛΕΤΘΕΙΣΕ ΣΟΝ ΚΑΘΡΕΦΣΗ Α! 
 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ -ςυνζχεια- 

Μην ςκζφτεςτε ςυνεχώσ ότι                   
κάτι θα πάει ςτραβά! 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ ΑΓΧΟΤ 
 

 «Πεταλοφδεσ» ςτο ςτομάχι.  

 Σρεμοφλιαςμα ςτα χζρια. 

 Ξεραμζνο ςτομάχι. 

 Σαχυπαλμία, νευρικότθτα. 

 Σακτοποίθςθ ενδυμαςίασ. 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΦΤΓΗ ΑΓΧΟΤ 

 Καλι ξεκοφραςθ πριν τθ παρουςίαςθ. 

 Βακιζσ αναπνοζσ / περπάτθμα. 

 Κάνουμε τουσ τελικοφσ ελζγχουσ – ςυνικωσ 30ϋ πριν. 

 Φροντίηουμε να ζχουμε όλα τα απαραίτθτα γφρω-γφρω. 

(slides,άςπρα χαρτιά, μαρκαδόροι, νερό κτλ.) 

 Επαφι και ςυνομιλία με τουσ ςυμμετζχοντεσ. 



ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΘ 

υνοψίηοντασ… 
 Αναπτφξτε ςαφείσ αντικειμενικοφσ ςτόχουσ. υγκεντρϊςτε τα ςχετικά ςτοιχεία, ιδζεσ 

και υλικό για να υποςτθρίξετε τουσ ςτόχουσ ςασ 

 Γνωρίςτε το κοινό ςασ- Αναλφςτε και κατανοιςτε το ακροατιριο 

 Κατατάξτε τα ςτοιχεία και το υλικό ςε ςειρά που είναι πειςτικι, ςαφισ και κρατά τθν 

προςοχι 

 Μθν ξεχνάτε τα χρονικά όρια 

 Επιλζξτε τα πιο αποτελεςματικά οπτικοακουςτικά βοθκιματα που υπάρχουν 

 Γνωρίςτε το χϊρο παρουςίαςθσ και διευκετιςτε τον όπωσ ακριβϊσ ταιριάηει με τισ 

ανάγκεσ 

 Προχπολογιςμόσ 

 Εξάςκθςθ 

 



ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ ΕΚΣΕΛΕΘ ι    ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ 

Α. Να αιςκάνεςτε άνετα και να ζχετε αυτοπεποίκθςθ με το 
ακροατιριο. 

Β. Να χρθςιμοποιείτε τισ ςωςτζσ κινιςεισ, χειρονομίεσ και 

εκφράςεισ. 

Γ. Να εκτελείτε τθν παρουςίαςθ αποτελεςματικά. 

Δ. Να χειρίηεςτε επιδζξια ερωτιςεισ, ςχόλια ι αντιδράςεισ. 

Ε. Να κάνετε δοκιμι ςτθν παρουςίαςθ ςασ και αλλαγζσ τθσ 

τελευταίασ ςτιγμισ.  

κοπόσ ςασ να πείςετε, να παρακινιςετε και να μεταδϊςετε 

κάτι το νζο ςτουσ ακροατζσ. 



 
«ΠΑΣΕ ΣΟ ΠΑΓΟ» 

 

1. Ζνα ςχετικό ανζκδοτο. 

2. Κάτι ανάλογο ι παράδειγμα. (πχ. Από ιςτορία, ςπορ, ι τον 

κόςμο των επιχειριςεων). 

3. Ηθτείςτε από το ακροατιριο να κάνει κάτι.  

4. Κάντε μια ερϊτθςθ ςτο ακροατιριο. 

5. Χρθςιμοποιιςτε μια φανταςτικι ι χιουμοριςτικι 

περίπτωςθ. 

6. Αναφερκείτε ς’ζνα τοπικό ι καυτό κζμα τθσ θμζρασ. 

7. Αναφζρετε μια πρόβλεψθ ι προςδοκία.  



 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΡΟΤΙΑΘ 

 Σο άνοιγμα είναι από τισ ςημαντικότερεσ φάςεισ του προγράμματοσ.                                                                                 
Θ πρώτη εντφπωςη είναι αυτό που μετράει περιςςότερο. 

Προτεινόμενη 

Διάρκεια  

 Καλωζόριζμα 

 

 Γενικές πληροθορίες για ηη παροσζίαζη 

 

 
5’ 

 

 ICEBREAKER γνωριμίας 

 

5-10’ 

 

 Διαδικαζηικά Θέμαηα  

 

Διαλείμμαηα 

Κινηηά 

Κάπνιζμα 

Τλικό ζσμμεηετόνηων 

Απορίες / Αζκήζεις 

 

5-10’ 



 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΡΟΤΙΑΘ 

 

 Μην ξεκινάτε με απολογία. 

 

 Εκπζμπετε αυτοπεποίθηςη. 

 

 Ειςαγωγή προςωπικών ςτοιχείων. 

 



 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΡΟΤΙΑΘ 

 
 Βεβαιωκείτε ότι είναι όλοι παρόντεσ και πείτε 
ανακοινϊςτε ότι αρχίηει θ παρουςίαςθ. 

 
 Καλωςορίςτε.  
 
 υςτθκείτε.   
 
 Αναφερκείτε ςτον χρόνο και διαλείμματα τθσ 
παρουςίαςθσ. 

 
 Διαδικαςτικζσ λεπτομζρειεσ. 

 κοπόσ παρουςίαςθσ.  

 Ενκουςιαςμόσ και ςοβαρότθτα βοθκοφν να κερδίςετε το 

ακροατιριο. 

«ΠΑΣΕ» τον πάγο. 

 



 
ΧΕΙΡΙΜΟ ΣΟΤ ΑΚΡΟΑΣΘΡΙΟΤ 

 

 Ψάξτε για «ςθμάδια» από το ακροατιριο. 

  Κάντε το ακροατιριο «μζροσ» τθσ παρουςίαςθσ. 

  Δείξτε ότι κατανοείτε αυτό που αιςκάνονται. 

  Μθν επιβραβεφετε προςωπικά. 

 

 

ΜΕΣΑΔΩΣΕ ΣΟΝ ΕΝΘΟΤΙΑΜΟ Α  

ΚΑΙ ΣΗ ΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ Α! 

 



 
ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ ΑΚΡΟΑΣΘΡΙΟΤ 

 
Θ αντίδραςθ πρόσ τον/τθν παρουςιαςτι/ςτρια είναι θ φυςιολογικι 

αντίδραςθ κάκε ανκρϊπου απζναντι ςτο άγνωςτο ι καινοφργιο! 
 

Σο ακροατιριο κα αντιδράςει ςτο μινυμα ανάλογα με τθν 
ερμθνεία που κα του δϊςει. 

 

Παρουςιαςτζσ     Ακροατιριο        

                                           Διαφωνιςει 

 Αξιολογιςτε τισ αντιδράςεισ (ερωτιςεισ). 

 Προςπακιςτε να εξθγιςετε καλφτερα. 

 Χρθςιμοποιιςτε ξεκάκαρεσ αναφορζσ. 

 Χρθςιμοποιιςτε επιχειριματα. 

υμφωνιςει 

Σο ακροατήριο ςασ, με το δικό του τρόπο, ςασ λζει                
αν κάποιο ςημείο του μηνφματοσ ήταν ςαφζσ και 

ξεκάθαρο ή όχι. 



 
ΠΡΟΛΑΒΕΣΕ / ΠΡΟΒΛΕΨΣΕ ΣΙ ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ 

 
 

 Εςτιάςτε το ενδιαφζρον ςασ ςτο ακροατιριο και 
διατυπϊςτε το μινυμα ςασ ζχοντασ ςτο μυαλό ςασ τθν 
ςυγκεκριμζνθ ομάδα ανκρϊπων που απευκφνεςτε. 

 Μθν είςτε απορροφθμζνοι ςτο τι εντφπωςθ κα κάνετε, ι 
ςτο τι κα πείτε γιατί δεν κα καταλάβετε τισ αντιδράςεισ του 
ακροατθρίου ςασ.  

 Εάν ζχετε υπόψθ τισ διαφορετικζσ ερμθνείεσ που μπορεί το 
ακροατιριο να δϊςει ς’ αυτό που ακοφει, τότε είςτε ζτοιμοι 
για οποιαδιποτε αντίδραςθ. 

Να είςτε ζτοιμοι και καλοδεχοφμενοι εάν παρουςιαςτοφν 
ενςτάςεισ ι διαφωνίεσ με τθν δικι ςασ άποψθ. 

 Αποφφγετε αρικμοφσ ι ποςοςτά που μπορεί να 
προβλθματίςουν τουσ ακροατζσ. 

 Προςζξετε μιπωσ το μινυμα ςασ περιζχει πολλζσ τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ που δεν είναι εφκολο να «απορροφθκοφν» από 
το ακροατιριο. 

 Να είςτε ζτοιμοι για πικανζσ ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ. 



 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΑΝΣΙΔΡΑΕΩΝ 

 
 Προςαρμοςτείτε ςτισ ανάγκεσ του ακροατθρίου (όςο 
μπορείτε) 

 Ακοφςτε με προςοχι 

 Μιλιςτε «μ’ ανοιχτά χαρτιά» 

 Χρθςιμοποιιςτε «δυνατζσ» και «ςφντομεσ» εκφράςεισ για να 
κρατάτε το ενδιαφζρον 

 Εάν το ακροατιριο ςασ είναι πολφ εχκρικό βρείτε κάποια 
ςθμεία που ςυμφωνείτε μαηί του ωσ βάςθ ςυηιτθςθσ 

  Η αντίςταςη του ακροατηρίου δεν είναι              
μια μάχη! 



 
ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΑ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ - ΓΕΓΟΝΟΣΑ 

  

Σόςο ςτθν γραπτι όςο και ςτθν προφορικι επικοινωνία ςθμαντικό είναι να 
εμπνεφςετε εμπιςτοςφνη ς’ αυτοφσ που λαμβάνουν το μινυμα. 

 

Επιχειρήματα: τθρίηουν τθν κζςθ ςασ / απόφαςθ ςασ. 

Παραδείγματα: Πείκετε περιςςότερο. 

τατιςτικζσ / υγκρίςεισ: Επιρροι (Προςοχι! Να προζρχονται από ζγκυρθ πθγι) 

Δηλώςεισ - Ρητά: Θ αξία τουσ εξαρτάται από αυτοφσ που τα ζχουν πει και πόςο 

γνωςτοί είναι. 

Ιςτορίεσ - Γεγονότα: Επιρροι ςτον ακροατι (Προςοχι!! Να είςτε ςφντομοι!) 



ΑΚΡΟΑΘ 

 Δώςτε την απερίςπαςτη προςοχή ςασ 

 Κρατείςτε τουσ περιςπαςμοφσ ςτο ελάχιςτο. 

 Μθν κάνετε άλλθ δουλειά. 

 

 Δείχνετε ςτουσ άλλουσ ότι τουσ ακοφτε με το να: 

 διατθρείτε επαφι με τα μάτια 

 γνζφετε καταφατικά 

 ζχετε μια χαλαρωμζνθ και κετικι ζκφραςθ ςτο πρόςωπο 

 μιλάτε πολφ λίγο 

 είςτε ςτραμμζνοι απζναντι ςτον ομιλθτι 

 λζτε «ναι», «καταλαβαίνω», κλπ 

 ζχετε ανοικτι επικοινωνία με το ςϊμα 

 



 
ΤΜΜΕΣΟΧΙΚΘ ΑΚΡΟΑΘ 

 
 Ελζγχετε 

Λεπτομζρειεσ: Επαναλάβετε τισ λεπτομζρειεσ για να βεβαιωκείτε για τθν ακρίβεια τουσ. 

Αιςθήματα: Εκφράςτε τα ςυναιςκιματα του ςυνομιλθτι με δικά ςασ λόγια για να του  

       δϊςετε να καταλάβει ότι κατανοείτε το πωσ νοιϊκει.                   

 Διαςαφθνίςτε: Για να κατανοιςετε καλφτερα τθν κατάςταςθ ι τθν παράκλθςθ: 

1. Κάντε ανοικτζσ ερωτιςεισ. 

     «Μπορείτε να μου πείτε περιςςότερα γι’ αυτό….» 

2. Επαναλάβετε αυτό που νομίηετε ότι ακοφςατε. 

    «Απ’ ότι καταλαβαίνω θ κατάςταςθ αυτι ζχει ϊσ εξισ … » 

 Επαλθκεφςετε: υνοψίςτε το μινυμα επαναλαμβάνοντασ με 
δικά ςασ λόγια όςα ζχει πει ο ακροατισ ςασ.                          Αν 
επαλθκεφςατε ότι αυτό που ακοφςατε είναι όντωσ όρκο, αυτό 
είναι μια ζνδειξθ ότι πραγματικά ακοφτε ενεργά. 



ΧΡΟΝΟ 
 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΤ 

 Ειςαγωγι  5-10% 

 

 Κυρίωσ παρουςίαςθ  70-75% 

 

 Κλείςιμο / Ανακεφαλαίωςθ  20% 

 Ο ΧΡΟΝΟ  

 Ενθμερϊςτε το ακροατιριο για τα χρονικά όρια τθσ παρουςίαςθσ. 

 Κρατιςτε το ακροατιριο ενιμερο για το υπόλοιπο τθσ ϊρασ. 

 Αποφφγετε να κοιτάτε το ρολόι ςασ. 

 Καλφτερα να δζχεςτε ερωτιςεισ μόνο ςτο τζλοσ ενοτιτων  τθσ 

παρουςίαςθσ.  

 Φροντίςτε να ζχετε αφιςει χρόνο για ερωτιςεισ. 



 
ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΘ ΕΠΙΣΤΧΘΜΕΝΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΟΝΟ ΦΩΝΗ ΓΛΩΑ ΩΜΑΣΟ 

ΛΕΚΣΙΚΗ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΜΗ-ΛΕΚΣΙΚΗ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

7% 38% 55% 



 
ΜΘ-ΦΡΑΣΙΚΘ / ΛΕΚΣΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
 

Μζςα Ζκφραςησ: 

 φνολο κινιςεων 

   τάςθ ςϊματοσ 

   Φωνι 

 

Προςοχή! 

 Πρόςωπο / Εκφράςεισ 

 Κινιςεισ / Χειρονομίεσ 

 Φωνι 

 Εμφάνιςθ  

 Βλζμμα 

 υνοδευτικά αντικείμενα 

 τάςθ ϊματοσ 

Ενεργθτικότθτα 
Ομιλθτϊν 

 

 

Ενεργθτικότθτα 
Ακροατθρίου 



 
ΓΙΑΣΙ ΧΡΘΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕ ΟΠΣΙΚΑ ΒΟΘΘΘΜΑΣΑ 

 

 

 

 

ΣΑ ΟΠΣΙΚΑ ΒΟΘΘΘΜΑΣΑ ΕΙΝΑΙ ΗΩΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΕ ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ.   

ΒΟΘΘΟΤΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΧΟΤΜΕ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ ΕΝΑ ΑΠΟ 

ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ: 

1. ΒΟΘΘΟΤΝ ΣΟ ΑΚΡΟΑΣΘΡΙΟ ΝΑ ΘΤΜΘΘΕΙ 

2. ΠΡΟΘΕΣΟΤΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 

3. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΤΝ ΧΡΟΝΟ 

4. ΠΡΟΘΕΣΟΤΝ ΕΜΦΑΘ ΚΑΙ ΑΦΘΝΕΙΑ 

5. ΒΟΘΘΟΤΝ ΣΟΝ ΠΑΡΟΤΙΑΣΘ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ 

6. ΒΟΘΘΟΤΝ ΣΟ ΑΚΡΟΑΣΘΡΙΟ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ 

7. ΠΑΡΕΧΟΤΝ ΑΛΛΘ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΘ ΕΣΙΑΘ ΚΑΙ ΠΡΟΟΧΘ 



 
ΕΠΑΝΑΣΡΟΦΟΔΟΣΘΘ 

 

ΚΛΕΙΙΜΟ 

 Σελειϊνοντασ, ενθμερϊςτε το κοινό ςασ ότι ζρχεται το τζλοσ 

 Μθ φανεί ότι βιάηεςτε να κλείςετε 

 Κλείςτε με μια γριγορθ περίλθψθ 

 Κρατείςτε κάτι εντυπωςιακό για το κλείςιμο 



 
ΣΕΛΙΚΟ ΚΛΕΙΙΜΟ 

 
 υνοψίςτε με ςυντομία τι ςυνζβθ.  

 υνοψίςτε τα κφρια ςυμπεράςματα. 

 Επιβεβαιϊςτε που κα είναι θ επόμενθ παρουςίαςθ - το ςκοπό τθσ, τι πρζπει να 

γίνει ςτο μεταξφ, από ποιον, κακϊσ και ποιο είναι το επόμενο βιμα. 

 Ευχαριςτιςτε τουσ ςυμμετζχοντεσ για το χρόνο και τθν προςοχι τουσ και για 

κάκε ςυγκεκριμζνθ ςυμβολι που ίςωσ να είχαν. 

 Αναγγείλατε ότι θ παρουςίαςθ τζλειωςε. Αν είχε επιτυχία, πείτε το και αυτό!!! 

 Μετριςτε τθν αποτελεςματικότθτα. 



5 ΑΠΛΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΘ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

ΠΕΙΘΩ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

ΕΝΤΝΑΙΘΗΗ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΦΗ 

ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΤΝΑΙΝΕΗ 



OI 7 ΤΝΘΘΚΕ ΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΩΝ 
ΠΑΡΟΤΙΑΕΩΝ 

1 
Φαντάηομαι τθν  
επιτυχία από τθν αρχι! 

2 
Επιδραςτικότθτα 

3 
Ακοφω με προςοχι  
πριν μιλιςω! 4 

Ο χρόνοσ είναι πολφτιμοσ 
και ο δικόσ μου και  
του ακροατθρίου μου! 

5 
Πιςτεφω ςτθν ςυνδιαλλαγι  
με το ακροατιριο! 

6 
Δθμιουργϊ ςυνζργιεσ  
κατά τθν παρουςίαςθ! 

7 
Διακζτω χρόνο για τθν προςωπικι μου ανάπτυξθ! 
(πνευματικι, ςωματικι, ψυχολογικι) 


