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 סוגי שאלות באימון
 

מובילות , מעוררות אפשרויות ופתרונות חדשים ונוספים, שאלות באימון מזמינות התבוננות
 .ליצירתיות ומודעות

 

 פירוט סוגי שאלות

 העצמה, גדולה, לשם חשיפת כוחות העצמה/שאלות הכירות
 

כמה ילדים ) הבנת המציאות של המתאמן רקע, ת הקשרשאלו
 (במה אתה עוסק, יש לך

 

שמתייחסות , השאלות שמתבוננות פנימ שאלות הווה
מה ? מה אתה רוצה . למציאות הנוכחית
מה אם תעשה היום  ?אתה באמת רוצה

מתי אתה ? יעשה הבדל משמעותי בחייך
 מה אתה יודע על עצמך שיכול? במיטבך

 ?לשרת אותך באתגר החדש
 

? מה נראה שם? איך זה ייראה במציאות שאלות ביטוי במציאות הרצויה
 ?מה יהיה שם אחרת מהמציאות הנוכחית

 

 שאלות מכוונות תנועה לעתיד
 (יצירת הנעה)

מה תהיה פריצת דרך ? מהי המטרה שלך
מה ? מה יהיה צעד אמיץ מבחינתך? עבורך

 "? זה"תגייס כדי לעשות את 
 

איזה ? מה תהיה תרומתך? מי תהיה שם (ערכים וחזון) שאלות מהות ההוויה
מה ? מה מרגש אותך ?ערך יבוא לידי ביטוי

 ?מתי אתה במיטבך? משמח אותך
 

 שאלות אינטגרטיביות
 " על"שאלות 

גיחות לעבר ) שאלות על העבר
עדות שונה , לשאוב כוחות

 (לשומרים

זה  איפה עוד"תמונה רחבה , מעוף הציפור
 ?"בא לידי ביטוי בחיים שלך

 ?מתי הצלחת בעבר בפעולה כזו

אין , בעקבות האימון שאלות לחשיבה שאלות חקירה
אלא חיפוש אחר , תשובה אחת לשאלה 

 תשובות שונות
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What seems to be your main obstacle? 
What have you tried so far? 
What will you have to do to get the job done? 
What support do you need to accomplish ______________? 
What if it does not work out the way you wish? 
If you could do it over again what would you do differently? 
If you could do this any way you wanted' what would you do? 
How do you want _____________to turn out? 
What kind of plan do you need to create to accomplish ________________? 
If you do this' how will it affect _______________? 
What else do you need to consider? 
How would you summarize your effort / work so far?  
When will you do it? 
how will I know you did it? 
What are your next steps?  
What do you want to be coached about? 
Are we in focus? 
What do you do to remember this point? 
Acknowledgement, I want to thank you for… 
What do you think will happen? 
How do you feel about it? 
What do you want? 
How will you know that you have reached it? 
What do you think that means? 
How can you make it be fun? 
What's moving you forward? 
What's stopping you? 
What resources do you need to help you decide? 
Where is your attention? 
What are you willing / unwilling to change? 
What is it to be creative / passionate / focused about it? 
What is it to speak / act from your heart? 
What does it mean to be proactive / centered / optimistic? 
What is present when you are at your best? 
If you were at your best, what would you do right now? 
What have you learned about yourself? 
What's holding you back? 
What is it costing you to continue holding back? 
What is the most meaningful action you could take now? 
What will ensure your success? 
I am learning that_______________ 
What else you need to consider? 
What is coming up for you? 
Where is this lead you? 
How do you summaries____________? 
What is to be creative about it? 
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What does mean to be productive / optimist? 
What is present (when you are at your best) 
Who can support you? 
I want to acknowledge you 


