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პროგრამის შესახებ

პიროვნული თუ პროფესიული წარმატების მიღწევისათვის ერთ-

ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია საკუთარი თავის შეცნობა,

გააზრება და საკუთარი უნარების მუდმივი განვითარება. 

 

 

თვითრეფლექსიის აქსელეატორი არის პიროვნული
განვითარების ინტენსიური პროგრამა, ადამიანებისათვის,

რომელთაც სურთ პიროვნული განვითარება და საკუთარი
წარმატებული მომავლის კონსტრუირება.

 

ტრენინგი აგებულია პრაქტიკული ფსიქოლოგიის, ქოუჩინგის,

სხეულის ენის და NLP ტექნოლოგიების თანამედროვე
სისტემებზე და ტაქტიკებზე. პროგრამა ინტერაქციულია, სადაც
მონაწილეები ნაბიჯ-ნაბიჯ სხვადასხვა ტექნიკების გამოყენებით

მუშაობენ საკუთარ თავზე.

 

 



პროგრამა

განკუთვნილია

 ვისაც სურვილი აქვს პიროვნული და
პროფესიული განვითარების;

მზადაა ახალი გამოწვევების და
გამარჯვებისათვის;

მენეჯერებისა და მმართველებისათვის;

ვისაც სურვილი აქვს წარმატებული და
ბედნიერი ცხოვრების;



პროგრამის შედეგეგად
მონაწილეები შეძლებენ:
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• გაიაზრონ საკუთარი თავი, თავიანთი რესურსები და
პოტენციალი;
• აიღონ პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე და იყვნენ
საკუთარი ცხოვრების მმართველები;
• გაიაზრონ თავიანთი ღირებულებები და მიზნები;
• გაიაზრონ რას ნიშნავს მათთვის წარმატება და
განსაზღვრონ  ის რესურსები, რაც მნიშვნელოვანია მათი
წარმატებისათვის;
• გაიფართოვონ სააზროვნო სისტემა;
• შეიმუშავონ და დაგეგმონ საკუთარი მიზნების მიღწევის
და ამოცანების შესრულების წარმატებული სტრატეგიები;
• შეაფასონ გარემო, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ და ის
რესურები, რომლებიც ესჭიროებათ წარმატებისათვის;
• დროში გაწერონ საკუთარი მიზნების მიღწევის გზები;
• გაიაზრონ რა არის მათი ქმედებების მთავარი
მოტივატორი და ენერგიის წყარო;
 
 



 

ტრენინგის

დროს

განსახილველი

თემები:

რისგან  შედგება  ადამიანის  „მე“;
ჩვენი  ტვინი  -  ბიოლოგიური  პროცესორი
-  მისი  მუშაობის  ალგორითმები  და
პროგრამირება  მიზნების  სწორი
ფორმულირებისა  და  წარმატებისათვის ;
ხედვა ,  ღირებულებები  და  მიზნები ;
დრო  და  ქმედებები ;
შიშები  და  ბარიერები ;
სააზროვნო  სისტემის  გაფართოვების
ტექნიკები ;
ვარ  მმართველი  თუ  მართული?
ინდიკატორები ,  რომლითაც  ვაფასებ
წარმატებულ  სტრატეგიებს ;
წარმატების  მიღწევის  სტრატეგიები  და
ტაქტიკები ;
როგორ  ვაქციო  ოცნება  მიზნად?
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პრაქტიკოსი ფსიქოლოგი, ბლოგერი,
სერტიფიცირებული ქოუჩი ((Erickson International –
Canada. Certified Professional Coach. ICF Certified), ტრენერი
და ბიზნეს კონსულტანტი სტრატეგიული განვითარების
და კომუნიკაციების მიმართულებით.
 
მისი სამუშაო არეალი საკმაოდ მრავალფეროვანია.  იგი
15 წელიწადზე მეტია აქტიურად მუშაობს არა მხოლოდ
საქართველოს ბაზარზე, არამედ ასევე,
სომხეთში,აზერბაიჯანში და უკრაინაში. მუშაობის
სფერო: განათლება, პოლიტიკა და ბიზნესი. გარდა
ზემოთ ჩამოთვლილი სფეროებისა, ნინი მუშაობდა
შეზღუდული შესაძლებლობების ბავშვებთან და მათ
მშობლებთან. ამჟამად თანამშრომლობს
არაფორმალური განათლების ცენტრებთან და
უნივერსიტეტებთან,, როგორც ქოუჩი/ტრენერი და
მოწვეული ლექტორი.



შენი წარმატებისათვის!

პროგრამაში
მონაწილეობის
პირობები:
პროგრამის ხანგრძლივობა 6 დღე;
თარიღი; 21,23, 24, 28, 30, 31
ოქტომბერი;
პროგრაის დრო:  19.00 22.00



დიდი მადლობა :)
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