סדנאות והרצאות נוספות

סדנת הכנה למבחנים פסיכוטכניים לארגונים
ולמוסדות
מטרת הסדנה :הקניית שיטות עבודה יעילות לפתרון מבחן תיל בהצלחה
משך הסדנה :ייקבע בתיאום מול מזמין הסדנה.
מספר משתתפים מקסימלי 15 :אנשים .
מבנה הסדנה:
חלק  -1מבוא:
סדנת ההכנה מציגה בפני המשתתפים:
א .את הפרקים השונים שבמבחן (כמותי ,מילולי צורני ועוד) .
ב .את נושאי המבחנים המופיעים בכל פרק (למשל בפרק הכמותי :סדרות ,אומדנים ועוד).
ג .טיפים כלליים בנוגע למבחן.
ד .מידע כללי אודות המבחן (אורך המבחן ,מס' השאלות המופיעות בו ,שימוש בכלי עזר לפתרון
השאלות ,שפות בהן נערך המבחן ,פרט לעברית ועוד).
המידע מוצג באמצעות מצגת מקצועית ,המותאמת למכללה הספציפית אליה מעוניינים להתקבל.
חלק  -2פרקטיקה:
א .ביצוע מבחנים  -במהלך הסדנה מוצגות למשתתפים שאלות דומות לאלו שעשויות להופיע במבחן
על מנת להכיר למשתתפים את סוג השאלות ולאפשר להם לפתרן.
ב .הצגת דרכים שונות לפתרון כל שאלה.
ג .טיפים  -לפתרון נכון ומהיר של השאלות .

סדנת הכנה למבחני קבלה לבתי ספר
מטרת הסדנה :הכרות עם מבחני הקבלה לבתי הספר השונים
משך הסדנה : 4-5שעות
מספר משתתפים מקסימלי : 20אנשים (בכיתת מחשבים)
נושאי הסדנה:
.1
.2
.3
.4

כל משתתף מקבל ערכת אינטרנט אונליין אישית שהתוקף שלה הוא עד יום המבחנים.
ביצוע המבחנים בפועל.
עצות וטיפים למבחנים פסיכוטכניים.
דפי הדרכה והסבר.
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סדנת/הרצאת להשתלבות במקום העבודה
מטרת הסדנה/הרצאה :מתן כלים להתמודדות עם מקום עבודה חדש
משך הסדנה 4 :שעות
מספר משתתפים מקסימלי 12 :אנשים
נושאי הסדנה:
.1
.2
.3
.4
.5

התמודדות עם עבודה חדשה.
השתלבות בצוות.
איך אדע מה מצפים ממני.
בניית יעדים ומטרות לעבודה חדשה.
הימנעות מטעויות שעשיתי בעבר במקום
עבודה.

משך ההרצאה :לפי צרכי הלקוח
מספר משתתפים מקסימלי :ללא הגבלה
נושאי ההרצאה:
.1
.2
.3
.4
.5

התמודדות עם עבודה חדשה.
השתלבות בצוות.
איך אדע מה מצפים ממני.
בניית יעדים ומטרות לעבודה חדשה.
הימנעות מטעויות שעשיתי בעבר במקום
עבודה.

כל הזכויות שמורות www.machon-noam.co.il | info@machon-noam.co.il | 03-5377361

