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מנהלת ,יזמת ,הגיע הזמן שתתחילי לדבר – באנגלית!
SHE SPEAKS ENGLISH No.2
אקדמיית  SHE SPEAKSנרגשת להזמין אותך תכנית ייחודית ופורצת דרך,
ללימוד אמנות הרטוריקה וההופעה מול קהל ומצלמה בשפה האנגלית.
העברית מחוץ לתחום!
למה:
אנגלית היא השפה החשובה בעולם .הכפר הגלובלי שלנו דורש שליטה באנגלית וכישורים תקשורתיים רב
תרבותיים .מקומות העבודה שלנו מצפים מאתנו להציג ,לנהל מו"מ וליצור נטוורקינג איכותי באנגלית.
כדי שנוכל להביע את המסרים שלנו בצורה אפקטיבית ,חשוב שנהיה קשובות למילים ולמה שמעבר למילים.
כשנבין איך אנחנו נתפסות ע"י קהלים בינלאומיים ,נוכל לזהות את החוזקות שלנו ,לשנות דפוסי התנהגות לא
רצויים וליצור מסרים בהירים ,ברורים ואפקטיביים.

מה:
 SHE SPEAKS ENGLISHמזמנת לך מודעות לשפה לצד כלים תקשורתיים אפקטיביים ,שמסייעים לך להתגבר
על חרדות שנובעות ממחסומי שפה זרה ,לנהל דפוסי רטוריקה מגדרית ולשלוט בשפה האנגלית בהרצאות,
פרזנטציות ,שיחות עסקיות ובכל סיטואציה תקשורתית.

איך:
 20שעות של אימון אינטנסיבי מול קהל ומצלמה ,בליווי משוב מקצועי ,במעבדה אנושית ובתנאי מרתון בו תדברי
אנגלית בלבד יעזרו לך לשבור את מחסום השפה ויקנו לך:
כלים לשיפור ההופעה שלך בשפה האנגלית
כלים להתמודדות עם מחסומי שפה וטעויות נפוצות במעבר מעברית לאנגלית
כלים לכתיבת הרצאה מנצחת באנגלית
שליטה על גשרים לא מילוליים :שפת גוף  /עיניים  /קול
שימוש באינטליגנציות הרטוריות המרובות כדי להעביר מסרים ולשכנע קהלים
שליטה בחרדות שפה ,במה ומצלמה
ניהול דפוסי רטוריקה מגדרית
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מי:

מישל שטיין טיר ,מנכ"לית משותפת ומנהלת אקדמית
נולדה בארה"ב ועלתה לישראל ב .1971-מומחית לרטוריקה פוליטית ולתקשורת מול קהל ומצלמה .מכשירה
בכירים בשתי השפות בכל משרדי הממשלה ,במגזר העסקי ובאקדמיה ,בארץ ובעולם .מרצה באוניברסיטת בר
אילן ובמרכז הבינתחומי הרצליה .יוזמת ומגישת התכנית 'מעבר למילים' בערוץ הכנסת ובערוץ  ,2יוצרת הסרט
הדוקומנטרי 'קליינער רודי' ,מחברת הספר 'משחק מול מצלמה על-פי רותי דייכס' ,והביוגרפיה 'רלף קליין –
המאמן' .עבודת הדוקטורט שלה ברטוריקה פוליטית הוגשה באנגלית לאוניברסיטת בר אילן ועוסקת בשאלה :מה
הופך נאום ליעיל ו"תופס" כותרות?

גלית דיאמנט ,מנכ"לית משותפת ומנהלת פיתוח תוכן
שותפה מייסדת וסמנכ"לית תקשורת ב .SUPERSONAS-בעלת  20שנות ניסיון בענף הלימודים ,לרבות הקמה
וניהול מערכות תקשורת שיווקית ודוברות .מומחית לכתיבה ולהסברה ,יוצרת הבלוג "סיפורים מהקישקע" במגזין
סלונה ,עורכת ומנהלת תוכן בפרינט ובדיגיטל לרבות כתיבת נאומים ,הרצאות וטקסטים להנחיה .בעלת תואר
 BAבאנגלית מהאוניברסיטה העברית ותואר  MAבתוכנית למינהל ציבורי למנהלים מאוניברסיטת חיפה .בעברה
יסדה וניהלה את מערך השיווק והדוברות של רשת ביה"ס הריאלי העברי .גדלה והתחנכה בארה"ב משך שנות
ילדותה.
דליה שטיין – מרצה ומומחית ESL / EFL
(English
דליה שטיין היא מומחית ל )English as a Second Language( -אנגלית כשפה שנייה ,ו-
 – )as a Foreign Languageאנגלית כשפה זרה .מרצה ויועצת אקדמית במכללת בית ברל ,בו ניהלה במשך

 25שנים תכנית ייחודית למורים פרטיים לאנגלית .במרוצת הקריירה שלה יעצה למשרד החינוך ,לאוניברסיטאות
ולגופים רבים במגזר הפרטי והציבורי .שימשה יועצת אקדמית לתכניות לימוד בינלאומיות ,בהן תכנית להכשרת
מורים ללימוד אנגלית כשפה שניה לקהילת האבוריג'ינים באוסטרליה .דליה שטיין פרסמה  7ספרים מקצועיים
ופיתחה עשרות תכניות לימוד בישראל ובחו"ל להוראת אנגלית כשפה שניה וכשפה זרה .בעלת תואר BA
מאוניברסיטת  California Stateותואר  – MAב  ESL / EFLמאוניברסיטת אדלפי ניו יורק.

איפה ומתי?
קולנוע מקאן תל אביב ,ראול ולנברג  2רמת החייל .חניה במקום בתשלום.
מועדי התכנית :ימי רביעי .14.3.18 ,7.3.18 ,28.2.18 ,21.2.18 ,14.2.18 ,הלימודים יתקיימו בין השעות .21:00 - 17:00

כמה:
 + ₪ 4275מע"מ ( 5000כולל מע"מ) 10% .הנחה לבוגרות תכנית הדגל של .SHE SPEAKS

לפרטים ולהרשמה יש להתקשר להדס מגיד ,יועצת הלימודים079-5729174 :

“One language sets you in a corridor for life.
”Two languages open every door along the way.
][Frank Smith, Psycholinguist

