
 

 

    עקרונות הפרזנטציה                                       

  היקף שעות:

  שנה א': טרימסטר א' - 4 ש"ש, סה"כ 56 שעות

 פריסת הקורס:

  

 רציונל:

 הקורס נסמך על התפיסה כי ניתן להפוך לפרזנטור (ַיצָגן ) טוב עם רכישת כלים ותרגול נכון.
 הקורס יקנה מיומנות להצגת פרזנטציית פרויקט עיצוב בכל אחד משלביו אל מול קהל משתנה במסגרת זמן נתונה, הצגה

  מילולית והצגה בסיוע מצגת. הקורס יכין את הסטודנט להגשות בצורה מיטבית בשלל הקורסים, משנה א' ועד לפרויקט גמר.
 

 הסטודנט ייחשף אל מכלול הפרמטרים שיוצרים פרזנטציה מיטבית וירכוש אותם:
  אישית:

 שפת גוף, דיקציה, שפה, קצב, תמצות, שמירה על ערנות הקהל-
 התייחסות להיבט הרגשי - התרגשות, בלקאאוט (חישכון), פחד קהל, שכחה, חרדה-

 טכנית:
 תכנון מצגת - היקף הנושא, חלוקה לשקופיות ותתי נושאים, בניית טמפלייט קבוע למצגת, סוגי שקופיות, שימוש-

 בתבניות קיימות
 ניהול זמן המצגת, זמן כולל, חלוקת זמן לכל נושא-

 סקירה של תוכנות אינטראקטיביות בענן לבניית מצגת:
-PPT - והקלאסית E-MUSE ,Google Docs ,Google Slides  
 אפשרויות לשימוש באלמנטים חזותיים מלבד טקסט להעברת תוכן ומסרים - תמונות, וידאו, איורים, אינפוגרפיקה,-

 טבלאות, דיאגרמות
 אינטראקציה עם הקהל:

 אינטראקציה בין הגשה מילולית למצגת-
 אינטראקציה נוספת מול קהל (כמו דיון פתוח, מענה על שאלות, הפרעה מצד הקהל)-

 מטרות הקורס:

  בתום הקורס הסטודנט יקיים פרזנטציה מילולית בשילוב מצגת להעברת מסר/נושא נבחר במסגרת זמן נתונה.
 בסיס ידע זה ישרת אותו בהגשות השונות בשלל הקורסים במחלקה ובהמשך חייו המקצועיים במצגות מול לקוחות.

 מטרות הקורס:
 ללמד את כלי הענן לבניית מצגת-
-PPT-ללמד את כללי בניית מצגת מיטבית כמו עריכת תוכן ועריכה טכנית בתוכנות בענן וכן ב 
 ללמד לשלב אלמנטים חזותיים נוספים במצגת-
 לאפשר לקבל משוב מחברי הכיתה על איכות הפרזנטציה מבחינה אישית וטכנית-
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 לאפשר לקבל משוב מצפייה בווידאו של המצגת המילולית שלו-
 לתרגל את ההתמודדות עם מצבים רגשיים שונים בעת עמידה מול קהל-

 תכנים:

  מבוא - פרזנטציה אפקטיבית מהי?
 פירוט מרכיביה: המרכיב האנושי, הפיזי, הרעיוני, הטכני, כלים תכנותיים עדכניים העומדים לרשותנו

 לבניית מצגת, דוגמאות לפרזנטציות מגוונות בעלות ערך לסטודנט

4 

  שפת גוף
 תנועות גוף - עמידה, ידיים, מימיקה, תנועה

 לבוש
 תרגול וצילום בווידאו
  קבלת משוב מהקהל

 איתור נקודות לשימור ונקודות לשיפור וסיגול הרגלים חדשים

8 

 דיקציה ושפה
 עקרונות הנאום, שיפור הרטוריקה, שפת רחוב לעומת שפה תקינה

 תרגול

4 

 ניהול זמן
 הקצאת זמן מראש / זמן נתון למצגת, הקצאת זמן לכל חלק במצגת, כללי שמירה על קצב דיבור

  והעברת שקופיות בפרזנטציה
 תרגול

4 

 אפיון הפרזנטציה והתאמתה לקהל היעד
 הגדרת מטרות

  הגדרת הרעיון המרכזי / המסרים
 רעיונות נוספים לפי היררכיית עדיפויות

 תרגול הצגת מצגת בנושא זהה בפני קהל יעד משתנה

8 

 סקירת תוכנות אינטראקטיביות בענן למצגות ותרגול בניית מצגת והגשתה על אחת מהן (הרחבה
 תתבצע בקורס תוכנות אינטראקטיביות בענן):

http://prezi.com/, http://www.emaze.com,http://slides.com/, http://www.sliderocket.com/ 
https://www.google.com/intl/iw_il/slides/about/ PPT הקלאסית  

  או סקירת תוכנות אחרות לשיקול המחלקה

12 

 כללי בניית מצגת
 גופן וגודלו, כמות טקסט לשקופית, מלל בלבד

  שילוב אלמנטים חזותיים וסידורם בשקופית להעברת תוכן ומסר:
  צילום, וידאו, איורים, אינפוגרפיקה, תצוגת מידע - טבלאות, דיאגרמות

 עבודה עם טקסט/רקע/צבע
 יצירת תנועה במצגת

 שליטה בתבניות קיימות
 אינטראקציה מילולית עם המצגת

  תרגול

16 
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 סה"כ 56 שעות 

 המלצות לקורס:

 צפייה בהרצאות ומצגות מאתר TED או דומיו, איתור נקודות לשימור ונקודות לשיפור ביחס לחומר הנלמד-
 שיתוף פעולה להגשת מצגת עם תוכן מקורסים מקושרים-

  קורסים מקושרים:
 שפה חזותית-
 חשיבה עיצובית-

    

 מחוון הערכה לקורס:
  תרגילים להגשה לאורך הקורס-
 הגשה מסכמת - הגשה פרונטלית של מצגת מילולית בשילוב מצגת להעברת מסר/נושא נבחר במסגרת זמן נתונה-

 ביבליוגרפיה:
 

 אתר שנה הוצאה המחבר שם

Slide:ology: The Art and 
Science of Creating Great 
Presentations 

 

Nancy 
Duarte 

  https://www.amazon.com/slide-olog
y-Science-Creating-Presentations/d
p/0596522347/ref=sr_1_5?s=books
&ie=UTF8&qid=1469638353&sr=1-
5&keywords=presentation+skills 
 

Storytelling with Data: A Data 
Visualization Guide for 
Business Professionals 

 

Cole 
Nussbau
mer 
Knaflic 

Paperback 

 

 https://www.amazon.com/Storytellin
g-Data-Visualization-Business-Prof
essionals/dp/1119002257/ref=sr_1_
12?s=books&ie=UTF8&qid=146964
3743&sr=1-12&keywords=presentat
ion+skills 
 

Talk Like TED: The 
Public-Speaking 9  Secrets of 
the World's Top Minds 

 

Carmine 
Galo 

Paperback 

 

 https://www.amazon.com/Talk-Like-
TED-Public-Speaking-Secrets/dp/1
250061539/ref=sr_1_1?s=books&ie
=UTF8&qid=1469643743&sr=1-1&k
eywords=presentation+skills 
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 תכנית הלימודים נכתבה בסיוע "הנדסאים באריאל", קמפוס אוניברסיטת אריאל
 על ידי רינת סופר גרינפלד, שותף לתהליך אורן שרון

 
 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע 2016
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