
   

לומדים היום ומשפיעים על המחר

� תכניות להכשרת מאמנים בשילוב NLP ומיינדפולנס

  (מסלול ערב ומסלול בוקר)

� התמחויות באימון: אימון ADHA, אימון קבוצתי,

  הכוון תעסוקתי, אימון לתזונה

� ביופידבק למאמנים ומטפלים

� נוירופידבק למאמנים ומטפלים

רוב הקורסים מוכרים בקרנות ההשתלמות למורים בשבתון באופק חדש. תכניות מגוונות ומשמעותיות בשילוב מרצים מהמובילים בארץ.
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� תזונה וחינוך לבריאות

(Focusing) קורס התמקדות �

� בינה מלאכותית לאן? סוגיות אתיות בעידן הטכנולוגי

Mindfulness :חכמת הקשיבות �

  כדרך חיים וככלי להתמודדות עם חרדה ודאגה

� האמנות להתמודד: פיתוח גמישות פסיכולוגית

� דיאלוג מתבונן: שיח אחר בהיבט של נכונות

  וקבלה

� ״בדרך לזהות״: לעצור, לחפש ולגלות את עצמי

(CBT) השינוי מתחיל במחשבה �

� ״פשוט להיות״: יישום גישת הקשיבות

  Mindfulness וה- ACT כדרך חיים
� סמים: מיתוסים מול עובדות

� לאכול נבון ולהיות בריא וקידום הבריאות

� פרקי אבות

� ״מעבר לאמפתיה״: אימון עצמי בשישה צעדים

תכנית הלימודים לשנה"ל תשפ"ג 2022-2023

:(Coaching) לימודי תעודה והתמחויות באימון

מגוון קורסים בלמידה מרחוק:

לימודי תעודה:
� הפסיכולוגיה של התודעה

� הכשרת מנחים לפיתוח חוסן וויסות רגשי

� הכשרת מנחים לפיתוח כישורים חברתיים 

� ביבליותרפיה

� מוכנות לכיתה א׳

� הכשרת מנחים התנהגותיים חינוכיים

� הכשרת מומחים להוראה מתקנת (יסודי, חט״ב 

  ותיכון מתמטיקה, אנגלית)

� הכשרת מדריכים בוויסות חושי

� תכנית להכשרת יועצים ארגונים וניהול הדרכה

� תכנית להכשרת מורי דרך לזוגיות

� תכנית להכשרת מנחים למיניות בזוגיות*

NLP הכשרת מטפלי �

� מיינדפולנס מבוסס חמלה

� ניהול תחום קיימות וסביבה

� פיתוח מנהלים

� הכשרת יועצים משפחתיים וזוגיים בגישת ״פירס״

� הנחיית מנתחי התנהגות כמדריכי הורים

� פסיכותרפיה דינמית באוריינטציה דינמית

  אינטגרטיבית - במסלול מיוחד לאנשי חינוך

CBT פסיכותרפיה התנהגותית קוגנטיבית �

� הכשרת משחקולוגים חינוכיים מוסמכים

� הכשרת מובילי קהילות להעצמת זהות יהודית - ישראלית

� מנחים לניהול פיננסי אישי ומשפחתי

� מובילי קהילות דיגיטליות ברשתות החברתיות

� פוטותרפיה

פיתוח אישי ומקצועי:

הטבה לנרשמים ללימודי
תעודה בשנה״ל תשפ"ג
קורסים: ׳קידום ושיווק באינטרנט׳,

׳להיות עסק עצמאי׳, בעלות ₪200 בלבד לקורס!


