Οικονομική προσφορά για τα μέλη της ΕΕΧ στα σεμινάρια
Επικοινωνίας του Ινστιτούτου Κοινωνικής Δυναμικής

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής διοργανώνει σεμινάρια Επαγγελματικής Επικοινωνίας
για τα στελέχη και μέλη σας.
Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν 6 θεματικές ενότητες
•

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

•

ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ,

•

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

•

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

•

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΑΡΘΡΑ

•

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ

Η αναγκαιότητα
Τα σεμινάρια έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε το μέλος σας που θα το παρακολουθήσει να
-Αισθάνεται άνετα μπροστά σε ένα ζωντανό κοινό ή σε κάποιο στούντιο μέσου ενημέρωσης
-Να διαδίδει σωστά μέσω των ΜΜΕ στο ευρύ κοινό τις θέσεις σας
- Να μπορεί να αποδώσει σωστά σε ένα άρθρο μια δράση ή θέση. Να γνωρίζει πώς να
γράψει ένα άρτιο δελτίο Τύπου
Στη διάρκεια των σεμιναρίων θα έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί με ένα ευρύτατο φάσμα της
επικοινωνίας. Θα μάθει πώς:
•

Να κάνει ελκυστικές παρουσιάσεις και ομιλίες

•

Να δίνει συνεντεύξεις χωρίς άγχος και με την κατάλληλη προετοιμασία

•

Να μάθει τα μυστικά της μη λεκτικής επικοινωνίας

•

Να βελτιωθεί στη συγγραφή άρθρων και δελτίων Τύπου

Δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης
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Κόστος Συμμετοχής :
Συμμετοχή και στις 6 εισηγήσεις /μαθήματα του κύκλου : 90€
Με μεμονωμένη συμμετοχή σε κάποιο σεμινάριο επιλογής : 20€

Για τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Χημικών ο κύκλος των σεμιναρίων
αλλά και κάθε μεμονωμένο σεμινάριο προσφέρεται στο 50% του
αρχικού κόστους.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση ή προσαρμογή σε ειδικές απαιτήσεις

Ο εισηγητής
O Δρ Σπύρος Κιτσινέλης έχει εργαστεί ως ερευνητής στη Βρετανία, Ιαπωνία, Ολλανδία,
Ελλάδα και Γαλλία. Επικοινωνεί την επιστήμη με διάφορους τρόπους που περιλαμβάνουν
τηλεοπτικές εκπομπές (Alpha TV), αρθρογραφία (Protagon), ραδιόφωνο (ΣΚΑΪ 100,3),
συγγραφή βιβλίων, ομιλίες, πανεπιστημιακά σεμινάρια, φεστιβάλ επιστημονικών ταινιών και
επιστημονικό θέατρο.
Ήταν επίσης ο πρώτος Έλληνας νικητής του διαγωνισμού
επικοινωνίας της επιστήμης Famelab. Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας και εκδόσεων για την
Ένωση Ελλήνων Χημικών.

Με εκτίμηση
Ντόρα Βακιρτζή
Πρόεδρος Ι.Κ.ΔΥΝ

institutesocialdynamics@gmail.com
https://insocialdynamics.gr/

Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής
Διεύθυνση : Πανεπιστημίου 59 ,10564 Αθήνα , Τηλ : 2103242427, e-mail :institutesocialdynamics@gmail.com ,
web: http://insocialdynamics.gr/
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