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 פורמטים למפגש היכרות: 
 

 מפגש מבוא לנושא ניתן לקיים בשני פורמטים:

 . שעות 2עד הרצאה של  .הרצאה אינטראקטיבית •

 עם הפסקה קצרה באמצע.שעות  4סדנה של  טראקטיבית.סדנה אינ •

 דל בין הרצאה לסדנה? ההב  מה 
 

בכמות האנשים שיוכלו  ההבדל העיקרי. ונבחן דוגמאות בכל נקודה ה נעמיק יותר, אך בסדנזהה בשני הפורמטיםהנלמד  התוכן

 התנסות בחומר הנלמד ולקבל משוב והמלצות אישיות.ל

 בחור בפורמט יותר מורחב.לדרך התנסות ופרקטיקה. לכן, מומלץ מיומנויות לומדים יש לזכור, ש *

 על המנחה: 
 

קבוצות ויועצת ארגונית. בוגרת אוניברסיטת עברית בירושלים ואוניברסיטת אוקספורד באנגליה. מרצה עם  ההיא מנח ניה ברושט

, יוניליבר ועוד ועם ארגונים ציבוריים כמו ג'וינט, משרד החינוך, אלביט, פיליפס כמו עסקיותשנות ניסיון. עובדת עם חברות  20

 בעברית, רוסית ואנגלית.מרצה . 1991, רוסיה. גרה בישראל מאז נולדה בסנט פטרסבורג .'וכו םמסע, מרכזים רפואיי

 המלצת הלקוח: 
 

מפגשים. המשתתפים קיבלו כלים מעשיים שיוכלו לשלב בחיי העבודה  10בן    מיומנויות פרזנטציה  טניה ברוש הנחתה אצלנו קורס

טניה היא מנחה מנוסה, אינטליגנטית מאוד ורגישה שמעשירה את הלומדים הרבה מעבר לנושאי הקורס   האישיים. בחיים וגם

 חונך שהשפיע על שביעות הרצון הגבוהה.היא יצרה עם המשתתפים קשר חם, מכיל ו ומצליחה לחולל שינוי בתפיסתם.

 

מרכז רפואי העמק, עפולה פיתוח משאבי אנוש, ממונה על ,נת גזית נתןע  

 חניכהמיומנויות  - היכרות סדנת

אתגרים של חניכה: תפקיד החונך ואיך  
 לתת משוב אפקטיבי 

 ? למי מיועדת הסדנה 

סדנה מיועדת לאנשים שמנחים קבוצות או יחידים, מרצים ה
לסטודנטים וכל אלה  םשמעבירים סמינרים אינטראקטיביי

 שמכינים דור הבא של אנשי מקצוע בתחומם. 

 השאלות שבהם נעסוק במפגש: 

 הו התנאי ההכרחי ללמידה מוצלחתמ •

 תפקיד וסמכות המנחה •

 איך לתת משוב אפקטיבי •

 איך להתמודד עם התנגדויות  •

 מה חשוב ומה אסור לעשות לחונך טוב •

 ? בסדנה מה 

 לפגישת חניכה אפקטיביתודל מ •

 וגים של התנגדות וטיפול בהםס •

 איסוף וניתוח מקרים: "מה עושים אם..." •

תפקיד המנחה: תרגול של התנהגויות המנחה במגוון  •
 מצבים

 

 מיומנויות פרזנטציה - היכרות סדנת

 שלושת סודות ההצלחה של כל פרזנטציה 
 
 

 למי זה מיועד? 

הפרזנטציה שלו ולכל מי שרוצה ת יולשפר מיומנו כל מי שרוצהל
 . לדבר באופן מעניין ומשכנע ללמוד 

 ? תלמדו מה 

 מוצלחת  פרזנטציה כל סודות של השלושגלו מהם ת •

  מה המשווק הטוב ביותר בהוליווד יכול ללמד אתכםתראו  •

 לגרום לאנשים להקשיב ולעורר השראהתבינו כיצד  •

 מה בסדנה? 

 וגמה של פרזנטציה עסקית מתוך סרט וניתוח הדוגמהד •

סודות  שלושתפרזנטציה של המנחה שבה מוצגים  •

 ההצלחה של כל פרזנטציה

 הצגות אישיות ע"י המשתתפים-הכנה של מיני •

 , משוב אישי וטיפים לשיפור תרגול של משתתפים •
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