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 :רקע

 הינן משימות מאתגרות הדורשות התמדה, התאמה למציאות המשתנה ושימוש במגוון כלים.ניהול וניווט כיתה 

מדעית להבנת ההתנהגות  -גישה קלינית :ישומיניתוח התנהגות יהמבוססים על  בקורס זה יילמדו כלים התנהגותיים

והגורמים המשפיעים עליה. תחום זה הינו תחום מרכזי למחקר והבנה של למידה וטיפול בהתנהגויות מאתגרות 

במסגרות חינוכיות, בעבודה  תפתחות תקינההבאוכלוסיות בו ומוכח מחקרית כיעיל לטיפול באוכלוסיות מגוונות

יצירת אקלים כיתתי כלים יישומיים לואסטרטגיות שונות יילמדו  במסגרת הקורס. יםקבוצתית ובטיפולים פרטני

 .מאתגרות ולא מסתגלותהתנהגויות  התמודדות יעילה עםו חברתיות ומיומנויות אקדמיותהתנהגויות  מיטבי, קידום

 

 

 :מטרות
 

  הכרות עם השפה ההתנהגותית   .1

 לניהול וניווט כיתההכרת אסטרטגיות שונות  .2

 כלים יישומיים להתמודדות עם התנהגויות מאתגרות בסביבה החינוכית הכרת .3

 ברמה לימוד והגברה של התנהגויות רצויות והפחתה של התנהגויות לא רצויותכלים ל .4

 הפרטנית וברמה הכיתתית

 

 

 מפגשים מקוונים סינכרוניים .  6מפגשים פרונטליים ו 4הקורס היברידי וכולל 

 

 גות, דיונים, סדנאות פעילות, סימולציות.הרצאות, מצ דרכי ההוראה: 

 יישום, מטלת סיכום )מבוססת על המטלות השוטפות( -, מטלות שוטפותנוכחות חובה חובות ההשתלמות:

 

 

 

 

 

 
 



מס' 
 מפגש

אופן  משימה נושא  תאריך
 הלימוד

 שעות

, מעבר על הסילבוס ומבנה הכרות 18/10 1
 ורסהק

 מה זה? -ניתוח התנהגות יישומי

, מושגים בסיסיים, מהי התנהגות
 ההתנהגות.מה משפיע על 

קביעת יעדים והצגת 
 מטרות 

 16:00-18:30 פרונטלי

קביעת  -הצגת המטלות וניתוחן  1/11 2
 יעדים ומטרות

זיהוי מוטיבציה ודרכים 
לשינוי התנהגותי 

 כיתתי / אישי -חיובי

 -מקוון 
 סינכרוני

16:00-18:30 

מה גורם לכך שהתנהגויות מסוימות 
יתרחשו בשכיחות גבוהה ואחרות 

 בשכיחות נמוכה

מוטיבציה  -הצגת המטלות וניתוחן 15/11 3
 ומחזקים

האם יש לנו תפקיד 
בשימור התנהגויות 

שהיינו רוצים לשנות? 
תיעוד עצמי: כמה 

אנחנו מחזקים? איך 
 ומה?

 -מקוון
 סינכרוני

16:00-18:30 

תהליכים נוספים  -הגברת התנהגות
להגברת התנהגויות רצויות ולא 

חיזוק שלילי, חיזוקים  -רצויות
 מבחינים

בחירת כללי התנהגות  תיעוד עצמי -הצגת המטלות וניתוחן 6/12 4
רצויים ואופן העברתם 

 צילום /הקלטה  –

מקוון 
 סינכרוני

16:00-18:30 

בים ימהו אקלים חינוכי, מה המרכ
, פרו להתנהלות כיתתית מוצלחת

שתאפשר למידה ופעילות אקטיבית 
 חברתית

כללי  -הצגת המטלות וניתוחן 20/12 5
 התנהגות

בחירת כלי לשינוי 
אקדמי/ חברתי/ ערכי 

 ויישומו

 16:00-18:30 פרונטלי

כיצד יוצרים שינוי –שינויים בסביבה 
סביבתי חיובי שיוביל לקידום ערכים, 

 יות ויכולות חברתיותיכולות אקדמ

בחירת תגובות  כלים לשינוי  -הצגת המטלות וניתוחן 3/1 6
אפשריות במצבים 

 מאתגרים

 מקוון
 סינכרוני

16:00-18:30 

כיצד התגובות  -שינויים בסביבה
 שלנו משפיעות על ההתנהלות .

ניהול  -הצגת המטלות וניתוחן 17/1 7
 התגובות

 מקוון 
 סינכרוני

16:00-18:30 

 -מה ניתן לעשות כדי לעזור -סיוע
הכרות עם סוגי סיועים שונים, תזמון 

 והדרך לעצמאות

 בניה + סימולוציות –סדנא  31/1 8

 כללים 

 רוטינות 

  סיוע 

 תגובות 
 

 16:00-18:30 פרונטלי 



גיבוש תוכנית אישית/  תוכניות קבוצתיות  14/2 9
 קבוצתית 

 מקוון
 סינכרוני

16:00-18:30 

 :מפגש סיכום 28/2 10
 הצגת תוכניות 

 סיכום הקורס

 16:00-18:00 פרונטלי 
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