חדש מבית
She Speaks

She Speaks Fast Track
עם אילנה שטיין
על-פי תורתה של מישל שטיין טיר

30%
הנחה

לנרשמות
למחזור
הראשון

תתחילי לדבר ,מהר!
www.shespeaks.today

אחרי עשרה מחזורים ולמעלה מ 250-בוגרות תכנית הדגל של ,She Speaks
האקדמיה הראשונה בישראל להסמכת נשים באמנות הרטוריקה וההופעה מול
קהל ומצלמה ,אנחנו יוצאות לדרך עם תכנית חדשה ומרעננת She Speaks
 :Fast Trackהאחות הצעירה והמהירה של תכנית הדגל.
 She Speaks Fast Trackמיועדת לנשים שמעוניינות בתכנית קצרה ומהודקת
שמשלבת למידה תיאורטית ,תרגול מעשי מול קהל מצלמה ומשוב מקצועי אישי,
בקבוצה תומכת בת עד  25נשים.

תתחילי לדבר ,מהר!
 She Speaks Fast Trackמציעה תהליך בלעדי ,מהיר ומהודק שפותח ע״י
מומחית הרטוריקה מס'  1בישראל ,מישל שטיין טיר .התכנית ,בת שלושה
מפגשים ,מזמנת כלים ומיומנויות החיוניים להופעה מול קהל ומצלמה,
מודעות לדפוסי רטוריקה מגדרית והמשמעות הנובעת מהם מעבר למילים,
והופעה מקצועית בכל סיטואציה תקשורתית .השיעורים כוללים התנסות
מעשית מול קהל השוות ומול המצלמה ותהליך של משוב מקצועי אישי.

סיליבוס התכנית
מפגש  / 1מודל הפרופיל התקשורתי האישי
כללי יסוד לתקשורת יעילה מול קהל רושם ראשוני אתוס  -לוגוס  -פאתוס
עקומת הקשב משפטי פתיחה וסיום מניעים לפעולה גשרים לא-מילוליים
– שפת גוף ,קול וקשר עין סאב-טקסט והבדלים מגדריים כלים להתמודדות
עם 'חרדת קהל ומצלמה'.
מפגש  / 2מודל בית המסרים
כללים להכנת מסר מילולי יעיל משפטי מפתח –  Sound BitesוKISS-
התחקיר  -קהל היעד והסביבה הפיסית הקול כאינדיקטור רגשי ז'רגון
מקצועי Non-Words ,ומילים מקטינות כלים ליצירת מצגת מנצחת שימוש
יעיל באינטליגנציות רטוריות להנעת רגשות הצופים.
מפגש  / 3בלעדי  -ספקטרום האינטליגנציות הרטוריות על-פי מישל
שטיין טיר
הכנת המסר המילולי תוך שימוש במודלים רטוריים קוגניטיביים
הכרת
האינטליגנציות הרטוריות והחיבור בינן לבין המסרים המילוליים והלא מילוליים
זיהוי הרגשות המגוונים של הצופים והנעתם טכניקות להתמודדות עם
קונפליקטים ,התנגדויות ,הפתעות ושאלות עוינות.

מרצה :אילנה שטיין
מומחית לתקשורת ולדיפלומטיה ציבורית ,מרצה ומנטורית
בכירה מטעם אקדמיית  She Speaksבתכנית הדגל
ובהכשרות במוסדות ובארגונים .מייסדת שותפה של ”פורצות
קדימה” – מיזם לקידום נשים להצלחה מקצועית בעולם
העסקי והציבורי.
ניהלה את קורס הצוערים של משרד החוץ ומתראיינת
בתקשורת הישראלית והזרה בנושאי דוברות ,הסברה וקריירה דיפלומטית.
בעברה סגנית דובר ורע”ן קשרי אקדמיה של משרד החוץ ונספחת התרבות
בשגרירות ישראל במוסקבה.
בעלת תואר  MAבמדע המדינה ובתקשורת מטעם אוניברסיטת בר אילן.

מנהלת אקדמית :מישל שטיין טיר
מומחית לרטוריקה ולתקשורת מול קהל ומצלמה .חוקרת
תקשורת שפיתחה את תיאוריית האינטליגנציות הרטוריות
בהתבסס על עולמות הרטוריקה הפוליטית והפסיכולוגיה
הקוגניטיבית.
מרצה באוניברסיטת בר אילן ובמרכז הבינתחומי בהרצליה
ומכשירה את מיטב הבכירים והבכירות במשק.

מתי
ואיפה?
הלימודים מתקיימים בימי ב' בין השעות ,21:00 – 17:00
בקולנוע מקאן תל אביב ,רחוב ראול וולנברג /2א,
חניה במחיר מוזל של  15ש"ח בחניון מקאן רח' הברזל  1ת"א

30%

כמה?

לנרשמות
למחזור
הראשון

 2500ש״ח ( 2136ש״ח  +מע"מ)

הנחה

ניתן לבחור בין המועדים הבאים:
11.6 ,4.6 ,28.5 :

להרשמה למועד זה
2.7 ,25.6 ,18.6 :

להרשמה למועד זה
בכל שאלה ניתן להתקשר להדס מגיד,
יועצת הלימודים079-5729174 :

www.shespeaks.today

