
 

 

1 

 

 ופסיכולוגיה החיובית NLP( בשילוב Coachingהכשרת מאמנים אישיים )שם הקורס:  

 

  M.A. אדוה שפיר  : המרצה

האימון בתחום  ובמכללות  בארגונים  בלשכת     .מרצה  המקצועית  הוועדה  יו"ר  ומדריכה,  בכירה  מאמנת 

הבינלאומי  MCC , 2016-2017המאמנים   המאמנים  יוICF בארגון  בתנועה  זעמטפלת  ומגשרת    וגיתצת 

 מתמחה באימונים אישיים, זוגיים וקבוצתיים.  

 . ש"ש( 6שעות ) 176 סה"כ , 30:20עד  03:16 בין השעות  ראשוןבימי  מתקיים ,  פרונטלי קורס:  היקף שעות 

 5: שבועיותמספר שעות   34: מספר מפגשים 

 מנהלים ומטפלים. ים, עצו י,  , מנחי קבוצות ההוראה : כלל עובדיאוכלוסיית יעד 

 : ת הקורסומטר

 היחודיים   הכרת תחום האימון ומושגיו •

 אימון בקבוצה לפיתוח אישי  •

   NLP-הכשרה מקצועית כמאמן אישי וקבוצתי תוך פיתוח גוון ייחודי באימון בשילוב מיינדפולנס ו •

 

 מן הנושאים 

 

 'חלק א 

 .האישיים והמשאבים   ות לכישוריםפיתוח המודע  ▪

 וקדי השינוימהגשמה עצמית ו ▪

 טרה משאיפה למ ▪

 י הצלחה יכולוגיה חיובית והתמודדות עם חסמספ ▪

 ערכים אישיים כבסיס לצמיחה אישית ומקצועית  ▪

  התמודדות עם מצבי לחץ ודאגה  ▪

 הגדרת האני עתידי וחזון  ▪

 כתיבת יומן מסע על התהליך האישי  ▪

 'חלק ב 

  (CBC)  קוגניטיבי  הכרות עם מודל האימון ההתנהגותי ▪

 צלחה בתהליכי אימון ה  איתור פרדיגמות וחסמי  ▪

 הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית ויישומה באימון  ▪

 כלים באימון: תרגילי אימון קוגניטיביים, התנהגותיים ועוד…  ▪

 שימוש בקלפי מודעות ותרגילי חשיבה יצירתית  ▪
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 אימון מבנה תהליך האימון ומרכיבי ה  ▪

 וןמעורבות המוח בתהליכי אימ ▪

 יגות אישיתכלים לפיתוח מנה ▪

 שיפור התקשורת הבינאישית  ▪

 גנציה רגשית וויסות רגשי )התמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה( אינטלי ▪

 שיווק ופיתוח קריירה כמאמן  ▪

 'חלק ג 

 הנחות יסוד וטכניקות לאימון  NLP מהו ▪

 ודימיון מודרך לעתיד מיטבי  NLP תקשורת ▪

 NLP כניקות גבילות וטיפול בחסמים באמצעות טאמונות מ  ▪

 NLP פעולה באימון משולבתתוכנית  ▪

 ה ואתיקה באימון מבוא לפסכופתולוגי ▪

  יישומים של פסיכולוגיה חיובית וכלים מתקדמים באימון  ▪

 

 חובות הקורס:  

 ועבודה מסכמת   נוכחות פעילה 80%לפחות 

 

 

 עמוד הקורס באתר.  עים בי מופ  סיוםהפתיחה וה מועדי 

  הקורס   דלעמו  נכנסים)  PDF  -עמוד הקורס כ  שמור אתליש  במשרד החינוך,  לצורך הגשת הקורס לגמול  

היחידה ימני  באתר  בקליק  או  בתפריט  האפשרות'הדפס'  בוחרים,  את  לבחור  יש  המדפסת  ובהגדרת  כ  :,   -"שמירה 

PDF)" פורטל. ב סילבוס המוגש פו לולצר 

 

 


