סדנת פרזנטציה  -להעביר את המסר הרצוי
נשים רבות עובדות בארגונים או ב תפקידים המ חייבים הצגת עמדה או פרויקט בפני קהל – הנהלה בכירה ,לקוח פוטנציאלי,
קולגות ועוד .הצגה זו יכולה להיעשות במפגש בלתי אמצעי ,דיון או ישיבה ,וכן באמצעות תקשורת כתובה.
לכל מדיה כללים משלה ,המאפשרים להביע עמדות באופן יעיל ולקדם מטרות מקצועיות.
פרזנטציה מוצלחת מחייבת תשומת לב לשלושה מרכיבים :מילים ,אינטונציה ושפת גוף.
האיזון בין שלושת הרכיבים הללו הוא הנוסחה להעברת מסרים מוצלחת ,המשפיעה באופן ישיר על הסיכוי לקדם נושאים
ועל האופן בו אחרים תופסים ומבינים את המסרים המועברים אליהם.
עמותת נטע – המרכז לפיתוח קריירה ,יועצת ראש העירייה לשוויון מגדרי ו החברה הכלכלית לחיפה מזמינות אותך לסדנה
"פרזנטציה –להעביר את המסר הרצוי " ,המבוססת על מחקרים וכלים יישומיים ומקנה כלים שימושיים להעברת פרזנטציה
ממוקדת ומועילה.
מנחת הסדנה  :סברה קארפ  -יועצת תדמית ופרזנטציה אישית .בעלת תואר שני במינהל חינוך .מנחת קבוצות ,בוגרת בתי
ספר לתדמית ,קורס הנחיית קבוצות באוניברסיטת בר אילן ,עמידה בפני קהל ,תקשורת א-מילולית אוניברסיטה הפתוחה.
מבנה הסדנה :הסדנה כוללת מפגש קבוצתי אחד ,בן  3שעות ויכלול עד  20משתתפות.
מועד :הסדנה תתקיים ביום רביעי ה 12/12/18-בין השעות 18:00-21:00במתחם מת"מ ,במשרדי החברה הכלכלית לחיפה.
תכני הסדנה:
מס'

נושא

פירוט

.1

כיצד לבנות נכון את הרושם הראשוני

מרכיבי הרושם הראשוני
מדוע השפעתו גדולה כל כך
למרות שנמשך זמן קצר כל-כך






.2

דגשים ומיקוד בהכנה ובביצוע
של הרצאה ופרזנטציה

התייחסות לזמן ולקהל היעד
דיוק המסר המילולי
הפתיחה והשלבים בהרצאה

.3

ארגון אפקטיבי של המסר ובנייה
נכונה של מצגת

דיוק המסר המילולי
ארגון המידע וכללים לבניית התוכן
אסתטיקה ועיצוב המצגת

.4

שימוש בשפת גוף
ובאינטונציה שימוש

להעצמת ההופעה
 מחוות גוף
 הבעות פנים  -משמעותן וכוחן
חיבור המילולי והבלתי מילולי
 קשר עין אפקטיבי בתקשורת מול קבוצה או בפגישות
בהרצאה

פתיחת הסדנה מותנית במינימום משתתפות.
עלות הסדנה:
 ₪ 160עבור נשים המתגוררות בחיפה
 ₪ 200עבור נשים המתגוררות מחוץ לתחומי העיר חיפה
(תנאי תשלום :עד  3תשלומים ,ללא ריבית וללא הצמדה)
להבטחת מקומך בסדנהnetta@netta.org.il / 03-9400444 :

עמותת נטע  -המרכז לפיתוח קריירה
טלפון ;03-9400444 :פקסwww.netta.org.il ;03-9400222 :

