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Στόχος

Καλά προετοιμασμένη παρουσίαση που φέρνει 

προβληματισμό στις απόψεις του ακροατή

Planned experience which brings about a change 

in behavior
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Τo ABC μίας παρουσίασης

A: Περιβάλλον - Έναρξη

B: Παρουσίαση

C: Κλείσιμο

Περιβάλλον

• Έλα νωρίς

• Διαμόρφωσε το χώρο

• Έλεγξε το οπτικο-ακουστικό σου υλικό
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Περιβάλλον

Δεν πρέπει να:

Μιλάς στην οθόνη

Στέκεσαι μεταξύ οθόνης-ακροατή

Στέκεσαι μεταξύ οθόνης-προβολέα

Έναρξη 

• Πριν ξεκινήσεις συγκεντρώσου

• Συστήσου !!!

• Φτιάξε τη διάθεση - ενθουσιασμός

• Περίγραψε τη σημασία της παρουσίασης -εισαγωγή

• Ανάφερε το αντικείμενο και τους στόχους

• Μοίρασε ρόλους – εσύ είσαι το αφεντικό!

• Ελέγξτε ότι έχετε pointer

• Ελέγξτε τη φωτεινότητα του χώρου
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Οπτικό-ακουστικό υλικό

• Διαφάνειες (Slides)

• Διαφανοσκόπιο (Projector)

• Computer 

• Πίνακας

• Flip chart

Slides κειμένου

• Απλό φόντο (μπλε ή άσπρο)

• 2-3 χρωματισμοί στις γραμματοσειρές

• Μέγιστο ύψος 7 σειρές

• Μέγιστος αριθμός 7 λέξεις ανά σειρά

• Μέγιστος αριθμός 5 λέξεις στον τίτλο

• Απλό κείμενο ή διαγράμματα
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Κλείσιμο

• Περίληψη – κύρια σημεία (ομιλητής)

• Ερωτήσεις –Συζήτηση (ακροατήριο)

Συχνά παράπονα 1

• Μιλά γρήγορα / αργά

• Πολλές πληροφορίες

• Βαρετός

• Αποδιοργανωμένος

• Πτωχή χρήση οπτικό-ακουστικού υλικού
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Εμφάνιση

Διάθεση

Συνέπεια

Κακός προγραμματισμός χρόνου

«Βαριά» slides

Συχνά παράπονα 2

Κακές συνήθειες

•Κακή χρήση του δείκτη     

•Επανάληψη

•Συντοµογραφίες

•Φτωχή διακύµανση της φωνής

rhinitis          healthy         asthma+ rhinitis   asthma
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Κακές συνήθειες

Η Παρουσίαση : Πειρασμός να γίνει show

Το βασικό μήνυμα μπορεί να επισκιαστεί 

από τα εφέ
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?

Τρεις ΒΑΣΟΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ για

διαχείριση των αλλαγών, κίνητρα στο 
προσωπικό και διατήρηση του ηθικού:

�Λύση 

προβληµάτων

�Ενδυνάµωση

�Επικοινωνία (AV)
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Η συμμετοχή του ακροατηρίου 

• Έγκαιρη προσέλευση (πόρτα)

• ΟΧΙ Άσκοπες μετακινήσεις

• Κλειστό κινητό τηλέφωνο

• Συμμετοχή με ερωτήσεις

• Σχόλια σύντομα (1-2 προτάσεις)

• ΌΧΙ διαλογική συζήτηση …. «τριτολογίες»

• Σεβασμός στον ομιλητή και το ακροατήριο

Ανακεφαλαίωση
• A: Περιβάλλον

– Έλα νωρίς

– Διαμόρφωσε το χώρο

– Έλεγξε το οπτικο-ακουστικό σου υλικό

• Α: Έναρξη
– Συστήσου !!! 

– Περίγραψε τη σημασία της παρουσίασης

– Ανάφερε το αντικείμενο και τους στόχους

– Μοίρασε ρόλους

• B: Παρουσίαση

• C: Κλείσιμο
– Περίληψη – κύρια σημεία

– Ερωτήσεις



12/11/2010

10

Ευχαριστώ

«Δε με ενοχλούν οι άνθρωποι που κοιτάζουν το 
ρολόι τους ενώ μιλάω. . .

Με ενοχλούν πάρα πολύ αυτοί που αρχίζουν να 
κουνάνε το ρολόι τους για να σιγουρευτούν ότι 
ακόμα δουλεύει»

Lord Birkett 1883-1962


