קורס מאמנים קוגנטיבים התנהגותיים
עם גב׳ דנה קינד
מהות הקורס:
אימון קוגנטיבי התנהגותי הוא אימון בגישת הטיפול
הקוגניטיבי התנהגותי המשלב בין טכניקות קוגניטיביות,
התנהגותיות ואסטרטגיות מתחום הטיפול בגישה
האינטגרטיבית המשלבת נפש וקוגניציה.
מחקרים רבים מוכיחים ,כי אימון קוגניטיבי–התנהגותי
הוא אחד המודלים ,היעילים ביותר ,שנעשה בהם שימוש
בתהליכי אימון פסיכולוגיים.
על מנת להביא לשינוי ,נזהה חסמים ,נלמד תבניות
התנהגותיות ,נבנה מערך התערבות מושכל ונצא לדרך
לשינוי קוגנטיבי התנהגותי מקדם!

תכנית הלימודים:
•הגדרת התנהגות ,רקע ,תחום הידיעה  -הדרך לדעת!
•גישות בטיפול התנהגותי בטיפול בלקויות למידה /
הפרעות קשב /התנהגות.
•ניתוח התנהגות ישומי  -גירוי תגובה אל מול שליטה .זיהוי
מקדם ההתנהגות ותוצאותיה.
•הכוח לשלוט על התגובה לגירוי  -שיטות להעלאת כוח
השליטה.
•השפעות סביבה שליליות זיהוי ונטרול הכוחות הסביבתיים.
• עקרונות התנהגותיים יציבים  -מטריצת האחריות.
•הקשר בין תהליך למידה לתהליך התפתחות ריגשי
התנהגותי.
•תאוריית העצמי ומבנה העצמי .תפקיד המבוגר בבניית
העצמי.
• עבודה על תדמית מנצחת  -פרקטיקה בעבודה על
העצמי המשמעותי.
•כלים פרקטיים לאבחון תבניות התנהגותיות לצד הכלים
לפרקן.
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•בניית תוכנית התערבות המתווכת בין הגורים המקיפים
את התלמיד.
•תפקודים ניהוליים  EXECUTIVE FUNCTIONSוניהול
עצמי.
•קביעת והגדרת מטרה התנהגותית  -כיצד?
דרכי טיפול התנהגותיים :חיזוקים ,עונשים ,אפקטיביות.
•מבנה תוכנית עבודה לישום התנהגות מתחרה.
•דרכים להפחתת התנהגות שלילית.
•כללים להתנהלות בזמן משבר.
•הפרעות חרדה ודכאון בילדים ונוער.
•עיצוב התנהגות וחשיפה למדיה  -הקשר והפתרונות
•עיצוב התנהגות במבוגרים  -העלאת יעילות השיח
ורתימת ההורים לשיתוף פעולה אפקטיבי.
•מעגלי ההשפעה לעיצוב ובניית דפוס פיצוי ,עבודה על
תדמית.
•בניית מערך התערבות לשיפור התפקוד הלימודי
ההתנהגותי והחברתי.
•שליטה פנימית ושליטה חיצונית .מודלים בפתרון בעיות.
•כלים להסרת מחסומים רגשיים ועבודה על חזון.
•התמודדות המשפחות ודרכי הסיוע במערך המשפחתי.
•תבניות התנהגותיות ,קביעת יעדים ,בניית תוכנית
התערבות  -סיכום.

פרטים נוספים:
הקורס בהיקף של  6ש"ש.
מתקיים בלמידה מקוונת בימי ראשון במסלול בוקר  /ערב
המסיימים את הקורס יקבלו תעודת מאמן קוגנטיבי
התנהגותי.
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