Life skills and
personal development

Αποτελεσματικές Online Παρουσιάσεις
Οι επαγγελματικές παρουσιάσεις μιας νέας εποχής
25-28 Μαΐου 2021
Η πλειοψηφία των επαγγελματικών παρουσιάσεων γίνεται πλέον αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών καναλιών. Ωστόσο, οι ενδιαφέρουσες
και αποτελεσματικές παρουσιάσεις εξακολουθούν να βασίζονται στον καλό σχεδιασμό, την προετοιμασία και την οργάνωση του
περιεχομένου και την αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρισμάτων του ομιλητή. Κατά τη θεωρητική ανάπτυξη του θέματος, θα γίνει
ανάλυση των παραμέτρων που επηρεάζουν το περιεχόμενο και τη δομή μίας παρουσίασης, το ρυθμό και το στυλ παρουσίασης του
ομιλητή. Στη συνέχεια θα γίνει προσομοίωση διαδικτυακής παρουσίασης από όλους τους συμμετέχοντες με αναφορά, σχολιασμό και
συζήτηση σε επιτυχημένα παραδείγματα, σημεία που χρήζουν προσοχής και σημεία που μπορούν να βελτιωθούν άμεσα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η σύνθεση του επιτυχημένου μηνύματος
Ανάλυση του γενικού και του ειδικού σκοπού της κάθε παρουσίασης
Ανάλυση του ακροατηρίου – σύνθεση, αριθμός, προδιάθεση
Επιλογή του περιεχομένου της παρουσίασης
Η συγκράτηση περίπλοκων πληροφοριών από το ακροατήριο
Οργάνωση πληροφοριών της παρουσίασης
Αποτελεσματική οργάνωση πληροφοριών σε power point
παρουσίαση
Αποτελεσματική διάταξη πληροφοριών στις επί μέρους διαφάνειες
Χρήση εναλλακτικών και συμπληρωματικών εργαλείων κατά την
παρουσίαση
Αρχίζοντας και κλείνοντας την παρουσίαση
Πρώτες εντυπώσεις και ξεκάθαρη επικοινωνία μηνυμάτων
Εξοικείωση των συμμετεχόντων με το ψηφιοποιημένο περιβάλλον
της παρουσίασης
Τελευταίες εντυπώσεις – καθορισμός μηνύματος, προτροπή σε
δράση
Αναπτύσσοντας την παρουσίαση
Διατήρηση ενδιαφέροντος– αφηγήσεις, επεξηγήσεις, επαναλήψεις
Συντονισμός λόγου και περιεχομένου των διαφανειών της
παρουσίασης
Ο ομιλητής στην οθόνη
Κίνηση, χειρονομίες, στάση σώματος
Φωνή και ρυθμός παρουσίασης
Η πρόκληση της οπτικής επαφής
Το τεχνικό περιβάλλον της παρουσίασης
Εκμετάλλευση όλων των πλεονεκτημάτων της τεχνολογικής
υποστήριξης
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε κάθε επαγγελματία που καλείται να κάνει διαδικτυακές
παρουσιάσεις.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Δρ. Ιωάννης Πετρόπουλος
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
25-28 Μαΐου 2021, Τρίτη έως Παρασκευή 16:00-19:00
(12 ώρες)
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
€ 240

Πρακτική εφαρμογή - Παρουσιάσεις συμμετεχόντων
Προσομοίωση ολοκληρωμένων δειγμάτων παρουσιάσεων από
τους συμμετέχοντες
Η επόμενη μέρα: Αυτοαξιολόγηση και επανεκτίμηση δεδομένων
Η σημασία της αυτοαξιολόγησης για συνεχή βελτίωση
Εργαλεία αυτοαξιολόγησης και η αποτελεσματική χρήση τους
Στόχοι προγράμματος
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι
σε θέση:
Να προσαρμόζουν το ύφος, τις πληροφορίες και τη δομή της
παρουσίασής τους ανάλογα με το κοινό τους κάθε φορά
Να κάνουν ολοκληρωμένες, ενδιαφέρουσες και
αποτελεσματικές παρουσιάσεις που θα επιτυγχάνουν το στόχο
τους μέσα στο νέο ψηφιοποιημένο περιβάλλον εργασίας
Να χρησιμοποιούν τεχνικές για τη διαχείριση της
onlineεπικοινωνίας και την οργάνωση συζήτησης κατά τη
διάρκεια μίας online παρουσίασης

Μάθηση μέσω του Zoom
Το Zoom είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης
συμβατή με Mac, Windows, Linux, iOS και Android, που
επιτρέπει στους χρήστες να συμμετέχουν σε online μαθήματα
σύγχρονης εκπαιδευσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
το Zoom από τον υπολογιστή, το laptop, το iPad ή το
smartphone σας. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Zoom για
να το χρησιμοποιήσετε. Με την εγγραφή σας θα λάβετε ένα
σύνοτομο οδηγό χρήσης. Λάβετε υπόψιν ότι θα πρέπει να
διαθέτετε κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο. Οι περισσότεροι
σύγχρονοι
υπολογιστές
διαθέτουν
ενσωματωμένο
μικρόφωνο και ηχείο, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
και headset για καλύτερη ποιότητα ήχου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην επόμενη σελίδα.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση
παρακολούθησης.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2103680006,
ή να στείλετε email στη διεύθυνση training@hau.gr.

Διαδικασίες Εγγραφών
Μπορείτε να γραφτείτε ατομικά, ή μέσω του
εργοδότη σας online ή μέσω email.
ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφείτε εδώ. Θα μεταβείτε σε ασφαλές περιβάλλον
πληρωμών. Online εγγραφή γίνεται με χρήση
χρεωστικής, προπληρωμένης ή πιστωτικής κάρτας.
Στην περίπτωση της πιστωτικής κάρτας μπορείτε
να επιλέξετε 2 άτοκες δόσεις. Εφόσον η συναλλαγή
είναι επιτυχής θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης, ενώ
στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να
διευκρινίσουμε αν επιθυμείτε προσωπική απόδειξη ή
τιμολόγιο.

Αίτηση Συμμετοχής
Επιθυμώ να εγγραφώ και να παρακολουθήσω το σεμινάριο:
Αποτελεσματικές Online Παρουσιάσεις
(25-28 Μαΐου 2021)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

Επίθετο*
Όνομα*
Εταιρεία
Δ/νση Κατοικίας

Θέση/Ιδιότητα
ΤΚ / Πόλη

Κινητό Τηλ.*
E-mail *
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩ EMAIL

Κάνετε κατάθεση των διδάκτρων σε έναν από
τους πιο κάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης που αναγράφονται πιο
κάτω (τυχόν τραπεζικά έξοδα που προκύπτουν κατά
τη συναλλαγή βαρύνουν τον εντολέα). Συμπληρώνετε
τα πεδία της αίτησης συμμετοχής. Αποθηκεύετε
τη συμπληρωμένη αίτηση και στη συνέχεια τη
στέλνετε μαζί με το αποδεικτικό πληρωμής στο
training@hau.gr
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Εταιρικές συμμετοχές γίνονται δεκτές εφόσον
αναγράφονται πλήρη στοιχεία τιμολόγησης και φέρουν
ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του υπευθύνου της εταιρείας
στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης συμμετοχής. Για τη
συμμετοχή 3 ή περισσότερων στελεχών της ίδιας εταιρείας
στο πρόγραμμα ο εργοδότης δικαιούται έκπτωση 10%.
λογαριασμοι Κατάθεσης

Alpha Bank: 441-00-2002-000010
(IBAN GR18 0140 4410 4410 0200 2000 010)
Eurobank: 0026-0012370100176525

Αν χρειάζεστε τιμολόγιο όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Επωνυμία εταιρείας
Αντικείμενο
Διεύθυνση
ΤΚ / Πόλη
Τηλ. / Fax
ΑΦΜ
ΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για γραπτή ακύρωση συμμετοχής έως και 15 ημέρες πριν την έναρξη του
προγράμματος επιστρέφεται το 100% των διδάκτρων. Μετά την προθεσμία αυτή
δεν επιστρέφονται δίδακτρα.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πως η Ελληνοαμερικανική Ένωση
επεξεργάζεται τα δεδομένα των προσώπων που συμμετέχουν ή πρόκειται
να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματά της, παρακαλώ επιλέξτε το
σύνδεσμο:http://www.hau.gr/?i=business-it-training.el.data-processingnotification.
Δεν επιθυμώ την αποστολή ενημερωτικού/ προωθητικού υλικού από την ΕΑΕ
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Υπογραφοντας κατωτέρω ή/και καταβάλλοντας το ποσό των διδάκτρων, δηλώνω
ότι έλαβα γνώση των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης και της ενημέρωσης
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

(IBAN GR26 0260 0120 0003 7010 0176 525)
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης
οποιουδήποτε προγράμματος για απρόβλεπτο λόγο. Σε τέτοια
περίπτωση τα δίδακτρα που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται.

Όνομα / Υπογραφή

Ημ/νία

