
 
 
 
 

 

 
 
 

 
«Λόγορ – Φωνή – τάση σώματορ 
Λεκτικά και εξωλεκτικά στοισεία  

κατάλληλα για επαπκή επικοινωνία στον επγασιακό σώπο» 
 
 

Απεςθύνεται: ζε επηρεηξεκαηίεο, ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, δηθεγόξνπο, πσιεηέο, 
δαζθάινπο-θαζεγεηέο, νκηιεηέο ζε ζπλέδξηα, πνιηηηθνύο, αλζξώπνπο ζε ζέζεηο 
επηξξνήο θαη δηακόξθσζεο απόςεσλ. 
 
κοπόρ τος σεμιναπίος είναι οι καταπτιζόμενοι: 

 Να απνθηήζνπλ εθόδηα πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ θαη ζα ζπκπιεξώζνπλ ηελ 
επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. 

 Να γλσξίζνπλ πγηείο ηξόπνπο δηαρείξηζεο ηνπ επηθνηλσληαθνύ δπλακηθνύ θαη ηεο 
δηαξθνύο θαη ζηαζεξήο δηαδηθαζίαο βειηίσζεο ηνπ. 

 Να θαηαλνήζνπλ ην ξόιν πνπ παίδνπλ ηα ιεθηηθά θαη εμσιεθηηθά ζηνηρεία ζηελ 
επίηεπμε ησλ επαγγεικαηηθώλ καο ζηόρσλ, πέξα από ην βηνγξαθηθό θαη πέξα 
από ην ληύζηκν. 

 Να κάζνπλ λα εληνπίδνπλ ηα αδύλακα ζεκεία ησλ άιισλ θαη πώο λα ηα 
ρξεζηκνπνηνύλ ππέξ ηνπο. 

 
Ενότητερ σεμιναπίος 
 

 Η δεκηνπξγία εληππώζεσλ 
      Πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεόηππα 
      Η Πξνζσπηθή εκπεηξία 
 Η Εμσηεξηθή εκθάληζε 
      Καιιηεξγεκέλα ζηπι 
 Η γιώζζα ηνπ ζώκαηνο 
      Σν άγγηγκα, ε ζσκαηηθή απόζηαζε θαη νη θηλήζεηο, εθθξάζεηο 
 Η Φσλή 
      Φσλεηηθό ζπλαίζζεκα, έληαζε, ηόλνο θαη ύθνο θσλήο,  
      ξπζκόο νκηιίαο, πξνθνξά, πγηήο θώλεζε 
 Σν ύθνο επηθνηλσλίαο 
      Μαζαίλνληαο λα αθνύκε 
 Ο Λόγνο 
      Σν πεξηερόκελν ηεο επηθνηλσλίαο 
      Ο πξνζσπηθόο ραξαθηήξαο ζε θάζε ζρέζε 
 Πξνζσπηθή πξνεηνηκαζία – πλδηακόξθσζε 
 

 
Ώπερ και μέπερ Διεξαγωγήρ: 16/11θαη 17/11/2013 άββαην θαη Κπξηαθή 09:00πκ-13:00κκ 
 

Διάπκεια: 10 ώξεο (Θεσξεηηθό θαη πξαθηηθό κέξνο) 
 

Κόστορ εμιναπίος: 80€ 

 

Εισηγήτπια : Ρνπζνραηδάθε Μαξία 
 
Πληπουοπίερ και αιτήσειρ, ην ΚΕΚ Σερληθέο ρνιέο Επηκειεηεξίνπ Ηξαθιείνπ, 
Κνξσλαίνπ 9, 71202 Ηξάθιεην Κξήηεο, Σει.θέληξν:2810342136, 2810331590, 2810302735 
θαη Fax:2810227189 e-mail: info@katartisi.gr   web: λwww.katartisi.gr  
fb:www.facebook.com/KekTechnikesScholes  
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Εισηγήτρια:  
 Η κα 

Ροςσοσατζάκη 
Μαπία είναι 

λογοπαθολόγορ. 
Αποθοίηηζε από ηη 
Φιλοζοθική σολή 
Αθηνών  και 
ακολούθηζε ηο 
Μεηαπηςσιακό 
Σμήμα Παθολογίαρ 
ηος Λόγος 
ολοκληπώνονηαρ με 
άπιζηα Master of 
Science και Clinical 
Competence 
(C.C.C.) ζηα Boston 
και Northeastern 
Universities ζηη 
Βοζηόνη ηων 
Η.Π.Α.  
Έσει διδάξει ζηο 
Γιδαζκαλείο ηος 
Πανεπιζηημίος 
Ρεθύμνος, ζε 
Ππογπάμμαηα 
Δπαγγελμαηικήρ 
Καηάπηιζηρ (ΠΔΚ) 
νηπιαγωγών και ζε 
πλήθορ ζεμιναπίων 
για δαζκάλοςρ, 
νηπιαγωγούρ, 
ειδικεςόμενοςρ 
γιαηπούρ και γονείρ. 
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