
 

  "לספר עם הגוף":

 קורס סטוריטלינג ודיבור מול קהל לאנשי תנועה
 מבית קריוקי טוקי

BodyWays בשיתוף קהילה 

  קורס אונליין של 5 מפגשים,
  בו נטפח מודעות והבנה של מבנה הסיפור,

  נתרגל ונשייף מגוון יכולות עמידה מול קהל ומול מצלמה,
  ונקבל ארגז מלא כלים וכל טוב,

 כך שנוכל להפוך למספרי סיפורים מעולים -
  כאלה שמרתקים את השומע, שמעבירים מסר מדויק,

  שיודעים ליצור עניין וחיבור אצל המאזינים,
  ורצון לשמוע את המשך הסיפור -

  לבוא לסדנה שלך, לשיעור שלך, להכיר אותך.
 

 תקופה מטלטלת זו היא בדיוק הזמן להשתפר בסטוריטלינג -

 אחד הכלים החשובים ביותר של המאה ה-21.

  כולנו אוהבים סיפורים, שהופכים הכל למעניין.
  אבל איך מספרים סיפור טוב שמעביר מסר?
  איך אפשר להשתמש בגישת הסטוריטלינג

 כדי לקדם את השיטה או הגישה התנועתית שלך וליצור לך זרם של תלמידים?
  אז אם את מאמינה בתנועה כשפה,

 אבל גם יודעת שחשוב לא פחות לדעת לספר על עצמך ועל שיטתך במילים,
  אם אתה רוקד או זז מופלא,

  אך מחפש לשפר את היכולת שלך לעמוד בביטחון מול קהל ואפילו להרצות,
 אם הבנת שחשוב לדעת להסביר היטב על התפיסה התנועתית הייחודית שלך,

  כי היא זאת שתגרום לאנשים להתחבר אליך ולרצות ללמוד ממך,
  וגם אם את ממש אוהבת ללמד תנועה,

 אבל מרגישה לא בנוח עם עמידה מול קהל ועם תשומת הלב,
  הקורס הזה יסייע לך לשפר את הנוכחות הבימתית שלך,

 את כושר הביטוי הוורבלי שלך בעל פה,
  ויעוף איתך לגבהים חדשים עם יכולות הפרזנטטיביות וההצגה העצמית שלך.
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 מה זה קריוקי טוקי? עסק חברתי ששם לו למטרה לתת כלים לאימון ושיפור יכולות העברת

 מסרים, פרזנטציה ועמידה מול קהל בצורה יצירתית, חוויתית ומשחקית. הפוקוס החברתי של קריוקי

  טוקי הוא להעצים ולקדם נשים ובנות נוער, ולסייע להן לתפוס מקום בקדמת הבמה בביטחון.

של מעולם כלים אלתור, משחקי של ומהנה עשיר כלים ארגז על מבוסס טוקי קריוקי של                 הקונספט

קצרה מצגת מציגים בו ומשעשע, מקורי אימון פורמט - המרכזי והכלי ונאומים,              סטוריטלינג

האיכויות את גילו שלנו המיומנים הצוות אנשי כל הקהל. עם יחד לראשונה רואות והדוברות                שהדוברים

שזה ומאמינים הלאה, זה את להעביר כדי פועלים הם והיום ובאלתור, קהל מול שבעמידה                והעוצמות

  חייב להיות כיף!

נוער, ולבני המקצועי לקהל קורסים פתוחים, אירועים גם מקיימות אנחנו סטורי-טוקי, לקורס              בנוסף

  סדנאות ואירועי חברה.

 

 מנחה:

  לוס אוריה מיטלמן:

תנועה מלמדת טקסים, ומנחת שחקנית מילדות, במות חיית סיפורים, למספרות שני             דור

יזמית ומדיטציה, מיינדפולנס מלמדת ופאר-קור, יוגה פו, קונג ריקוד, של כלים             בשילוב

  חברתית ומפיקה. מפתחת ומלמדת תכנים של סטוריטלינג לקהלים מגוונים.
 

  מתי ואיפה?
 הקורס יתקיים בימים שלישי בשעה 20:00-22:00●

  הקורס יתחיל ב-19.05.2020●

 הקורס בנוי מחמישה מפגשים בני שעתיים כל מפגש (סה"כ 10 שעות).●

●.ZOOM הקורס יתקיים און ליין, בביתכם, באמצעות אפליקציית 

 

 כמה?
אישית● התקדמות לאפשר בכדי וזאת בלבד, משתתפות 8-12 ומשתתפים: משתתפות            כמות

  משמעותית לכל אחד ואחת.

  עלות הקורס למשתתפת:●
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 במקור: 1,400 ש"ח. אך בתקופה מאתגרת זו שינינו את המחירים בצורה הבאה:

 580 ש"ח בלבד למחזור הנוכחי.○

 530 ש"ח בהרשמה מוקדמת עד ה-04.05.2020 בשעה 23:59.○

○052-571-5548 ניסים: לריבי לפנות ניתן מנויים? לא עדיין גוף". "דרך למנויי ש"ח 480             

rivi@bodyways.org |  
 

 סילבוס

 פירוט נושא המפגש מפגש מס'

1 
 נעים להכיר!

 היכרות ופרזנטטיביות

 היכרות, הצגה עצמית, סיפור אישי - איך להציג את
 עצמך, את הסיפור שלך ואת השיטה או הגישה

  התנועתית שלך לתלמידים פוטנציאלים?
 נתמקד בבניית ביטחון עצמי, שטף דיבור ויכולת אלתור.

2 
 עושים מזה סיפור

 סטוריטלינג והעברת מסרים

  מהו סיפור טוב? איך בונים אותו? מה הופך סיפור
 למעניין? ואיך להשתמש בסיפורים בהנחיה, בהוראה,

 במכירות?

3 
 קבלו אותה!

 עמידה בטוחה מול קהל

 הסברים והדגמות - איך לשלב סיפורים בהוראה. נתעמק
 בשפת גוף בסיפור, בשימוש בקול, מתן תשומת לב

 לתחושות ולרגשות שלך, ומה לעשות עם הלחץ
 והחששות הטבעיים רגע לפני שעולים על במה. כללי

 "עשי ואל תעשי", תרגול עמידה מול קהל ומול מצלמה.

 קפיש? 4
 שכנוע והעברת מסרים

 

 איך מעבירים מסר בצורה משכנעת? איך בונים טיעון?
 נקבל כלים מעולם הדיבייט, מעולם של שכנוע ונלמד

 לעבוד עם החוזקות שלנו, איך להגיב לשאלות מהקהל?
 איך להתמודד עם ספקנות?

5 
  הנעה לפעולה

 שורה תחתונה - איך
 ממשיכים

 מה הפואנטה של הסיפור? מה עושים בסיום, כדי ליצור
 המשכיות? איך אוספים את הפירות לאחר העברת מסר?
 נתאמן בהנעה לפעולה, בפנייה ישירה, בלבקש, בלי

  להתבייש!
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 מדיניות ביטולים

  עד 7 ימים לפני הקורס: החזר של 100%.●

 בין 1-3 ימים לפני: החזר של 50%.●

החזר,● לקבל ניתן לא הקורס: תחילת        מיום

  אאאאאאלמעט מקרים מיוחדים.

 

 

 

 

 מחכות לשמוע מה יש לכן ולכם לומר!

 צוות קריוקי טוקי

  Karaoke Talkie קריוקי טוקי 
info@karaoke-talkie.com  |  054-319-1937 נופר דרוקמן - 052-335-9159, עדי טאובר  

https://www.facebook.com/karaoketalkie/
https://www.facebook.com/karaoketalkie/
mailto:info@karaoke-talkie.com
mailto:info@karaoke-talkie.com

