
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 



Η PRESTIGE SEMINARS μέλος της PRESTIGE GROUP υλοποιεί Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 

με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ» 

Διάρκεια: 8 ώρες 

Υλοποίηση: Ο τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος γίνεται είτε δια ζώσης είτε με την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση και συγκεκριμένα, με την μεικτή χρήση της σύγχρονης και της 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

Πιστοποιητικό: - 

Βεβαίωση Παρακολούθησης: Ναι 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους και μη οι οποίοι θέλουν να κατανοήσουν τις 

τεχνικές δημιουργίας και διενέργειας παρουσιάσεων με στόχο τη μέγιστη απήχηση στο 

κοινό. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Όταν πρέπει να κάνουμε μια παρουσίαση, μας πιάνει άγχος. Πρέπει να παρουσιάσουμε τη 

δουλειά μας (εργασία, προτάσεις) μπροστά σε κάποιο κοινό (μικρό ή μεγάλο), να 

κερδίσουμε την προσοχή του και να εξάψουμε το ενδιαφέρον του. Αλήθεια πόσο εύκολο 

μπορεί να είναι αυτό; 

Για να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική παρουσίαση, δεν αρκεί απλά να ξέρουμε να 

χρησιμοποιούμε το PowerPoint, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε και πως να αξιοποιήσουμε 

με τον καλύτερο τρόπο όλες τις δυνατότητες που μας παρέχει. Ακόμα και οι πιο έμπειροι 

επαγγελματίες μπορεί να υστερούν σε δεξιότητες παρουσίασης. Δεν προετοιμάζονται 

επαρκώς, διστάζουν να μιλήσουν μπροστά σε μεγάλο κοινό, δεν συγκροτούν σωστά τη σκέψη 

τους και δε νιώθουν ικανοί να κερδίσουν την προσοχή ενός αδιάφορου κοινού, πόσο μάλλον 

να το πείσουν. Το σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει στην εστίαση της δομής και οργάνωσης του 

υλικού βάσει αναγκών του ακροατηρίου και στην εκμάθηση των κατάλληλων τεχνικών 

παρουσιάσεων και αντιμετώπισης δύσκολων ή προβληματικών στάσεων συμπεριφοράς και 

αντιμετώπισης. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Στο τέλος του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει σε τεστ αξιολόγησης με τη 

μορφή πολλαπλών απαντήσεων (multiple choice).  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Παρέχεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή ανάλογα με τον τρόπο παρακολούθησης 



ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Οι Προκλήσεις στην Παρουσίαση 

2. Δημιουργώντας μια Παρουσίαση 

2.1. Προσδιορισμός Στόχου Παρουσίασης 

2.2. Ανάλυση αναγκών ακροατηρίου 

2.3. Επιλογή θεμάτων παρουσίασης 

2.4. Διάρθρωση παρουσίασης 

3. Τεχνικές παρουσιάσεων 

3.1. Οπτικοί συνδυασμοί 

3.2. Φωνητικοί συνδυασμοί 

3.3. Γλώσσα σώματος 

3.4. Πως δημιουργώ μια Διαφάνεια Παρουσίασης 

3.5. Πως παρουσιάζω μια Διαφάνεια 

4. Τεχνικές επικοινωνίας με το ακροατήριο 

5. Χειρισμός διαφορετικών στάσεων ακροατηρίου 

6. Χαρακτηριστικά ενήλικων συμμετεχόντων 

7. Τρόποι παρακίνησης ενηλίκων 

8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

8.1. Επίλογος Σεμιναρίου 

8.2. Αξιολόγηση Σεμιναρίου 

8.3. Test αξιολόγησης συμμετεχόντων 

 

 


