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 לומדים לעשות פרזנטציות ולדבר מול קהל

 

 האם אתם צריכים:

 

 ?מצגות טכניות, שיווקיות, מקצועיות או עסקיות להכין ✓

 ?עם כל אחד ללמוד לדבר באופן מעניין ומשכנע ✓

 ?צוותלהציג מול עובדים/הנהלה/בישיבות  ✓

 ?להתגבר על פחד קהל ✓

 ?להכין קורסי הדרכה ✓

 

 איך לומדים?

 משוב אישיוכלים מעשיים טקטיקות, תרגול, מתן על  הואדגש ה

 

 

 אפשריים: מבט מהיר לימודתכני 

 

 מנצחת  פרזנטציהתכנון והכנת  ✓

 פיתוח סגנון אישי ייחודי ✓

  מודעות לשפת הגוף ✓

 מבנה מצגת אפקטיבית  ✓

 PPTבפאואר פוינט שקפים עיצוב הכנה ו ✓

 טכניקות רטוריות  : ומשכנעמעניין כיצד לדבר באופן  ✓

 שאלות ותשובות איך לנהל שו"תים:  ✓

  קשיםאיך להתמודד עם משתתפים  ✓
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 מפגשים  6-ל תכני לימוד אפשריים

 

 

 : 1 מודול

 ארגן את דבריך

 

 הרושם הראשון: כיצד לפתוח ולסגור פרזנטציה ✓

 איך לבנות פרזנטציה שקל להבין ולזכור אותה ✓

 איך יוצרים אמינות, מומחיות ומוניטין בעיניי הקהל  ✓

 

 : 2 מודול

 מה הפואנטה?

 

 

 המסרים בפרזנטציותסוגי  4מהם  ✓

 איך להעביר מסר בצורה ברורה ✓

 כיצד תגבירו את רמת הביטחון שלכם ✓

 

 

 : 3 מודול

 שימו לב לשפה

 

 

 איך מספרים סיפור ✓

אמצעים רטוריים ואיך משתמשים בהם: מטפורות,  ✓

 טריאדות, אנלוגיות וכו'

 כיצד נותנים למילים כוח ✓

 

 : 4 מודול

 שפת הגוף והקול

 

 

 הידיים, קשר עין, עמידהמה לעשות עם  ✓

 איפה לעמוד ואיך לנוע ✓

 איך לביים סיפור ✓

 

 : 5 מודול

 לדבר עם השקפים

 

 

 כיצד לעצב שקפים שמשפיעים על הקהל ✓

 דברים שחייבים לדעת על מצגת: תמונות ופונטים ✓

 כיצד לדבר עם השקפים וכיצד לא לדבר  ✓

 

 : 6 מודול

ענו על   -קשר עם הקהל

 שאלותיהם וצרו  חיבור

 

 כיצד לגרום לאנשים להקשיב באופן אקטיבי ✓

 איך לענות על שאלות בלי לאבד שליטה ✓

 איך להתמודד עם הפרעות  ✓
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 מפגשים  10-ל תכני לימוד אפשריים

 

 :1 מפגש

 כניסה לנושא

 

 מבוא לנושא ✓

 סודות ההצלחה של כל פרזנטציה 3 ✓

  טעימה ראשונה: תרגול ✓

 

 : 2 מפגש

 רושם ומוניטין

 

 הרושם הראשון: כיצד לפתוח ולסגור פרזנטציה ✓

 הצגה עצמית חזקה ✓

 איך יוצרים אמינות, מומחיות ומוניטין בעיניי הקהל  ✓

 

 

 : 3 מפגש

 ארגן את דבריך

 

 איך לבנות פרזנטציה שקל להבין ולזכור אותה ✓

 סוגים של מבנה הפרזנטציות ✓

 איך מכינים פרזנטציה ✓

 

 : 4 מפגש

 מה הפואנטה?

 

 

 סוגי המסרים בפרזנטציות 4 ✓

 איך להעביר מסר בצורה ברורה ✓

 רמת הביטחון שלכםכיצד תגבירו את  ✓

 

 

 : 5 מפגש

 סיפור

 

 

 טכניקות שכנוע ✓

 איך מספרים סיפור ✓

  סיפור לביים איך ✓

 

 : 6 מפגש

 שימו לב לשפה

 

 

 אמצעים רטוריים: מטפורות, טריאדות, אנלוגיות וכו' ✓

 כיצד נותנים למילים כוח ✓

 כיצד לתת הרצאה אינפורמטיבית ✓

 

 : 7 מפגש

 שפת הגוף והקול

 

 הידיים, קשר עין, עמידהמה לעשות עם  ✓
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 איפה לעמוד ואיך לנוע ✓ 

 שימוש בקול: קצב, מהירות, גובה ✓

 

 : 8 מפגש

 עיצוב מצגות

 

 

 כיצד לעצב שקפים שמשפיעים על הקהל ✓

 דברים שחייבים לדעת על מצגת: תמונות ופונטים ✓

 

 

 : 9 מפגש

 לדבר עם שקפים

 

 

 כיצד לדבר עם שקפים  ✓

 לדבר עם שקפים לא כיצד  ✓

 

 : 10 מפגש

ענו על   -קשר עם הקהל

 שאלותיהם וצרו  חיבור

 

 איך לענות על שאלות בלי לאבד שליטה ✓

 איך להתמודד עם הפרעות  ✓

 סיכום הקורס ✓
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