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Σι πρέπει να ζκεθηούμε 
1. Η προθορική επικοινφνία είναι διαθορεηική από ηη γραπηή  

Οη αθξναηέο έρνπλ κηα κνλαδηθή επθαηξία λα αθνύζνπλ απηό πνπ ιεο. Γελ έρνπλ 

ηε δπλαηόηεηα λα μαλαδηαβάζνπλ έλα θείκελν, όπσο ζα έθαλαλ γηα θάηη πνπ δελ 

θαηάιαβαλ. Θα πξέπεη λα ιάβεηο ππόςε ζνπ όηη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ην 

αθξναηήξην έρεη αθνύζεη αξθεηέο δηαιέμεηο ηελ ίδηα εκέξα. Δπνκέλσο, αλ ζα 

παξνπζηάδεηο ην ζέκα ζνπ κε επθξίλεηα ρσξίο λα θνπξάζεηο, είλαη πιενλέθηεκα. 

Να εζηηάδεζαη ζε 2-3 ζεκεία. Απηό κπνξείο λα ην αμηνινγήζεηο κόλνο ζνπ εάλ 

ζθεθηείο πόζα ζεκεία ζπγθξάηεζεο από κηα νκηιία πνπ άθνπζεο εζύ ν ίδηνο. Έλα 

επηπιένλ ζεκείν πνπ πξέπεη λα πξνζέμεηο είλαη λα επηζεκάλεηο ηα ζεκεία ηεο 

νκηιίαο ζνπ: ηη πξόθεηηαη λα πεηο (εηζαγσγή), λα πεηο απηό πνπ πξέπεη θαη λα 

επαλαιάβεηο απηά πνπ είπεο ζην ηέινο (ζπκπέξαζκα).  

 

2. Να ζκεθηείς ηο ακροαηήριο ζηο οποίο απεσθύνεζαι 

Τα πεξηζζόηεξα αθξναηήξηα κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ ζηνπο πνιύ έκπεηξνπο θαη 

εμεηδηθεπκέλνπο ζην ζέκα ζνπ, ζηνπο γεληθά θαηεξηηζκέλνπο θαη γεληθά γλώζηεο 

ηνπ ζέκαηνο θαη ζε απηνύο πνπ γλσξίδνπλ ιίγα έσο ειάρηζηα. Δπνκέλσο, ζα 

πξέπεη λα αλαξσηεζείο πξνο πνηνπο απεπζύλεζαη. Δάλ ζα πξέπεη λα πξνζαξκόζεηο 

ηελ νκηιία ζνπ ζηνπο εμεηδηθεπκέλνπο αθξναηέο, ηόηε πξνζπάζεζε ζηελ εηζαγσγή 

θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα λα κπνξνύλ λα ζε θαηαιάβνπλ όινη πνπ ζε αθνύλ.  

 

3. κέυοσ ηη ρηηορική ποσ θα τρηζιμοποιήζεις 

Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα ζπλέδξην, πξνηείλνληαη δύν ξεηνξηθέο: απηή πνπ 

πξνηείλεηαη ζ’ απηό ην θείκελν, είλαη λα δώζεηο ζην αθξναηήξην κηα μεθάζαξε 

εηθόλα αιιά λα αθήζεηο έμσ από ηελ νκηιία ζνπ θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο, ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα βξεη όπνηνο ελδηαθέξεηαη, ζην άξζξν (θείκελν) ζνπ. 

 

4. Η πρακηική ηης παροσζίαζης ζηο ακροαηήριο  

Θα πξέπεη λα ζθεθηείο όηη είλαη αδύλαηνλ λα παξνπζηάζεηο όιεο ηηο πηπρέο 

(ζπληζηώζεο/πεξηπηώζεηο/θιπ) ηεο εξγαζίαο ζνπ ζε 20-30 ιεπηά πνπ έρεηο ζηε 

δηάζεζή ζνπ. 

 

5. Να αποθύγεις ηις κακοηοπιές μιας κακής παροσζίαζης (βι. David A. 

Patterson)        
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ΠΩ ΝΑ ΓΩΔΙ ΜΙΑ ΚΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 
 

 Αλ ε πξνεηνηκαζία ησλ δηαθαλεηώλ είλαη ράζηκν ρξόλνπ, ηόηε γηαηί λα 

κελ εηνηκάζσ δηαθάλεηεο κε ζπληαθηηθά θαη νξζνγξαθηθά ιάζε; Μνπ 

είλαη αδηάθνξν ηη ζα ζθεθηνύλ απηνί πνπ ζα ηα πξνζέμνπλ.  

 Αλ πιαηεηάζσ θαη εηνηκάζσ πνιιέο δηαθάλεηεο ίζσο είλαη θαιύηεξα. Θα 

εληππσζηάζσ. Μήπσο όκσο δελ ρξεηάδνληαη ηόζεο πνιιέο; 

 Μήπσο ζέιεηο λα απνδείμεηο όηη νη κεραληθνί δελ ζέινπλ λα γξάθνπλ 

πνιιά; Τόηε ρξεζηκνπνίεζε ζπληκήζεηο ιέμεσλ, ηηο νπνίεο θάπνηνη δελ 

ζα θαηαιαβαίλνπλ. Δάλ κπνξείο απόθπγε ην. Γξάθε όιε ηελ ιέμε. 

 Γελ ελδηαθέξεζαη γηα ην αλ ην αθξναηήξην κπνξεί λα δηαβάζεη ηηο 

δηαθάλεηεο ζνπ; Τόηε ρξεζηκνπνίεζε κηθξό κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο. 

Μήπσο κπνξείο λα ην απνθύγεηο έηζη ώζηε λα δηαβάδνληαη νη δηαθάλεηεο 

ζνπ θαη ιίγν καθξύηεξα από ηα πξώηα θαζίζκαηα; 

 Τα πνιιά ρξώκαηα απνδεηθλύνπλ (θακηά θνξά) απνπζία έκθαζεο ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, απέθεπγε ηνλ δηαθνξεηηθό 

ρξσκαηηζκό ησλ ιέμεσλ.    

 Ο Κνλθνύθηνο ιέεη όηη ‘Μηα εηθόλα = 10 K ιέμεηο’ αιιά ν Dijkstra 

επηκέλεη όηη ‘νη εηθόλεο είλαη γηα αδύλαηα κπαιά’. Πνηόλ ζα πηζηέςεηο;  

 Γηάβαδε ηηο δηαθάλεηεο θαη κελ θνηηάο ην αθξναηήξην. Ίζσο θαη αλ 

γύξηδεο ηελ πιάηε ζνπ; Σθέθηεθεο ζε πνηνπο απεπζύλεζαη; Πξνζνρή! 

 Έρεηο μεπεξάζεη ην δηαζέζηκν ρξόλν; Μα ηη ζα γίλεη κε ηνπο αθξναηέο 

πνπ ήξζαλ λα ζε αθνύζνπλ; Απέθεπγε λα πεξλάο ζε επόκελεο 

δηαθάλεηεο ρσξίο λα ηηο ζρνιηάδεηο δηόηη εθόζνλ ηηο έρεηο ζπκπεξηιάβεη 

ζηελ παξνπζίαζε κάιινλ είλαη ρξήζηκεο. 

 Γηαηί λα ράζεηο ηελ ώξα ζνπ (από ηε δνπιεηά / ηνλ ειεύζεξν ρξόλν / ηελ 

έξεπλα) πξνθεηκέλνπ λα θάλεηο ιίγε εμάζθεζε ζηελ νκηιία ζνπ; Αλ 

είλαη έηζη, ηόηε γηαηί λα κελ ‘θνιιήζεηο’ ηελ ώξα πνπ κηιάο, γηαηί λα 

κελ μεπεξάζεηο ην ρξόλν, γηαηί λα κελ αγρσζείο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, 

θιπ; 

 

 
 

 


