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 הקורס הינו קורס הכשרה מעמיק, ראשון ויחודי בישראל, להופעות זום מקצועיות. 

או למתחילים ומיועד הניתן ככל אישי ובליווי קטנות קבוצות של אינטימית במתכונת מתבצע               הקורס

 מנוסים.

 

אלקיים-שלם, חגי עם הקהל? את שמפעילה אונליין להרצאה אאוטליין בונים איך ראשון:              מפגש

 פסיכולוג חברתי, יוצר ומגיש הפודקאסט הפופולרי "הספינר".

נמוך המשתתפים של שהקשב מזה חוץ רגילה, הרצאה כמו בדיוק היא בזום הרצאה נלמד?                מה

 ב-50%.

 - איך להחליט מה להשאיר ומה לזרוק?

 - איך מערבים את הקהל בהרצאה בזמן אמת?

 - איך מוודאים שאתם לא מאבדים את הקהל - והקהל לא מאבד אתכם?

 - ואיך כדאי ליישם את כל הכלים האלה גם בהרצאות בעולם האמיתי?

 

מנכ"ל עם מצלמה. ומול קהל מול עמידה הדרכת מצלמה? מול כריזמה מעבירים איך שני:                מפגש

 yourpoint הגב' רינת גרשפלד.

אדם. בני בין בתקשורת המועבר מהמסר ניכר חלק מהווה מילולית בלתי תקשורת נלמד?               מה

הקהל ועל עלינו משפיעה היא שבו האופן את מילולית, הבלתי התקשורת יסודות את נכיר                בהרצאה

להגביר כיצד נבין אחרים. של מילוליים הבלתי המסרים את לנתח הדרכים את ונגלה לנו,                המקשיב

וההסכמה ההקשבה מידת את לקלוט כיצד ונלמד סמכותיות לשדר יש אופן באיזה הקהל, ריכוז                את

 של הקהל בזמן אמת.

 שפת גוף אמינה, מחברת ומשכנעת.-

 ראפור: טכניקות ליצירת חיבור וכימיה מיידית עם הקהל.-

 שימוש בקשר עין ליצירת חיבור, אמינות ומעורבות.-

על- משפיעות הן כמה ועד הקהל של האנרגיה את לשנות יכולות פנים הבעות               איך

 השכנוע.

 להשתמש בקול כדי לעניין, לרתק ולעורר רגש.-

 העקרונות לתנועות ידיים אפקטיביות.-

 

 מפגש שלישי:  כל הסודות מאחורי ה ZOOM. איך להפוך למקצוען זום.

 עם הילל קוברובסקי, מומחה לטכנולוגיה וסייבר, מרצה באוניברסיטת בר אילן. 

 מה נלמד?

.1zoom client הגדרות ברמת  
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  הגדרות פרופיל אישי במערכת + חיבור זום לכתובות מייל אישית2.

 שימוש במספר פגישה  קבוע  PMI לעומת מספר פגישה משתנה3.

 כיצד מתאמים פגישה חד פעמית \ פגישה עם מספר מפגשים4.

.5Webinars ההבדל בין פגישת זום "רגילה" לבין  

 כל מה שצריך לדעת על הקלטת מפגשי זום , שמירה בענן לעומת שמירה מקומית6.

  ניהול ורישום משתתפים באירוע זום7.

 הגדרות מתקדמות8.

 הגדרות אבטחה מידע○

 הגדרות  מיוחדות בזימון אירוע○

 הגדרות פרטיות○

 הגדרות ברמת מערכת הצ'אט○

 הגדרות ברמת ניהול הדרכה○

 פיצול חדרים○

○YouTube \ הגדרות על מנת לשתף פגישה בידור חי בפייסבוק  

○Annotation  | Whiteboard  | Remote control  כלי עזר להדרכה  

 שימוש ברקעים – תמונה \ וידאו \ אפקטים מיוחדים○

 אינטגרציה של זום עם מערכות אחרות ( חומרה \ תוכנה )○

 כל מה שצריך לדעת על פאנל הניהול בזמן פגישה \ הדרכה9.

 

  מפגש רביעי:  מה לובשים לפרזנטציות אונליין? יעוץ סטיילינג והופעה

 עם הסטייליסטית רעות אופיר.

 מה נלמד? סטיילינג פרקטי, פשוט ואיך הוא פוגש אותנו ביומיום.

 

 בחירת הלבשה נכונה-

 איך לעשות שילובים ומה להחזיק בארון-

 כמה חשוב אקססוריז ואיך נכון לשלב אותו-

 

והשוואה סקירה מעולות? אונליין הופעות עבור בבית להחזיק צריך ציוד איזה חמישי:              מפגש

 עם תומר יהודיין, מומחה לטק ומרצה באוניברסיטת בן גוריון.

 

 מפגש שישי: תרגול פרזנטציות אישיות בליווי אישי.
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 *קישור לכיתת ההרצאה ישלח ביומן לפני כל מפגש

 *סדר ההרצאות עשוי להשתנות בהתאם לנסיבות

 *המרכז יבטיח את קיומם של כל המפגשים ומרצה חלופי לפי הצורך

 *כל השיעורים מוקלטים ונשמרים אצלנו לשימוש חוזר של המשתתפים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחרי -מעקב והספקים המרצים ותיאום איתור - הסילבוס בניית - כוללת הקורס              עלות

-תיווך הצורך במידת חלופי מרצה תיאום - המפגשים ואחרי לפני המרצים             התחייבויות

לטובת המפגשים ושמירת הקלטה - המפגשים לקיום פרימיום ZOOM פלטפורמת            התשלומים-

 צפייה חוזרת של המשתתפים .
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