קורס מאמנים קוגניטיביים CCG
קורס המאמנים הקוגניטיביים של ברנקו וייס מכשיר מאמנים על בסיס מודל חמשת משאבי
התודעה ועל בסיס הפרקטיקות של האימון הקוגניטיבי.
מכון ברנקו וייס הינו המכון היחיד בארץ המתמחה במודל האימון הקוגניטיבי ,פרי הפיתוח של
המכון לאימון קוגניטיבי של פרופסור ארתור ל' קוסטה ופרופסור רוברט ג' גרמסטון בארה"ב.
האימון הקוגניטיבי נועד לסייע לאנשים להתפתח ולעבור מהמקום שבו הם נמצאים אל המקום
שאליו הם מבקשים להגיע .תהליך האימון הקוגניטיבי מסייע לאדם לזהות את דפוסי החשיבה
שעומדים בבסיס המצב המצוי ולקדם אותו אל עבר המצב הרצוי .המאמן הקוגניטיבי שואל את
המתאמן שאלות ,המעבירות אותו בהדרגה ממשאבי התודעה הקיימים אצלו למשאבי התודעה
הרצויים לו .חיזוק ואיזון משאבי התודעה יביאו אדם למצב חשיבה והתנהלות מיטבי ,הנקרא מצב
הולונומי.
הקורס יועבר בהנחיית גב' אודליה ורדי  -מנהלת הפיתוח המקצועי במכון ברנקו וייס ,מאמנת
מוכרת בלשכת המאמנים הישראלית ,וגב' נירה הנדל – מאמנת בכירה ומדריכת מאמנים בכירה
בלשכת המאמנים הישראלית.

משך ההכשרה:

 100שעות אקדמיות .ההכשרה מוכרת לגמול השתלמות לעובדי הוראה.

תכני הלימודים  :מודל חמשת משאבי התודעה  מיומנויות של הקשבה אמפטית
אמנות שאילת השאלות באימון  פיתוח חשיבה  התנסויות מעשיות באימון קוגניטיבי



מתי הקורס מתחיל?
ימי הלימוד הלימודים יתקיימו בימי רביעי בבוקר ,9:00-12:15 ,אחת לשבוע ,מאוקטובר 2018
ב 31-באוקטובר  ,2018כ"ב חשון תשע"ט

ועד מאי .2019

מתי הקורס מסתיים?

ב 22-במאי  2019יתקיים מפגש סיכום חגיגי ,כולל הענקת

תעודות.

מיקום הלימודים:
עלות .₪ 6,200 :ניתן לחלק ל 8-תשלומים ללא ריבית .התשלום יתבצע באשראי ,או במזומן,
במרכז פסג"ה בפתח-תקווה (רח' העצמאות  ,68פ"ת).

או בשמונה המחאות .התשלום חייב להיות מועבר למכון לפני תחילת הקורס.
מה מקבלים בסוף? תעודת הכשרה מוכרת ויוקרתית .התעודה מוכרת ע"י מרכזי הפסג"ה
בארץ ,ע"י היחידות ללימודי חוץ של מכללות החינוך וע"י רשויות מקומיות.

תנאי הקבלה לקורס
 השכלה אקדמית או לימודי תעודה מקצועית
 ניסיון בהוראה ו/או בהדרכת מורים ו/או בהובלת תהליכי למידה
 משלוח קו"ח וטקסט קצר (עד  200מילים) המסביר את המוטיבציה שלך ללמוד אצלנו את
הקורס
 בין הפונים – תינתן העדפה לבעלי ניסיון בהדרכה – מכל התחומים ,ניהול ,הנחייה ,ייעוץ
ארגוני ,מקצועות טיפוליים והובלת צוות.

הרשמה
המועמדים/ות המבקשות להירשם לקורס מתבקשים לשלוח קו''ח וטקסט קצר כפי שפורט
לעיל.
לאחר קבלת קו''ח והטקסט האישי נעדכן את המועמדים המתאימים על קבלתם לקורס.
לתשומת לבכם ,קבלה סופית ורשמית תהא רק לאחר הודעה מטעם צוות המרחב ולאחר תשלום
מלא של שכ''ל טרם פתיחת הלימודים.
את קו"ח והטקסט הקצר יש לשלוח עד  1/9/18לכתובת הדוא''ל:
rishum@brancoweiss.org.il

שאלות נפוצות
אפשר להיעדר מפגישות בקורס או שכל המפגשים חובה?
מותר להיעדר מלא יותר משלושה מפגשים במהלך הקורס כולו .כמובן ,במקרה היעדרות – על
המשתתף להשלים את החומר הנלמד ולבצע מטלות שניתנו.
יש מטלות בקורס ?
כן ,בין המפגשים ניתנות ,לרוב ,מטלות תרגול.
באמצע הקורס תינתן מטלה מורחבת – שהגשתה חובה.
קבלת תעודה מותנית בהשתתפות פעילה במהלך הקורס ,ביצוע של  70%מהמטלות השוטפות,
וביצוע של המטלה המורחבת.
יש חניה? כן ,סביב מרכז הפסג"ה יש חניה בשפע

מחכות לכם,
אודליה ורדי ,חגית מן ותמר שטרן
צוות המרחב לצמיחה מקצועית של ברנקו וייס

