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 רקע:

הינן משימות מאתגרות הדורשות התמדה, התאמה למציאות המשתנה ניהול וניווט כיתה 

חינוכית  ושימוש במגוון כלים. הכרות עם כלים התנהגותיים ושימוש בהם הינה למעשה יישום גישה

התנהגויות פרו חברתיות ומיומנויות אקדמיות  קידוםמיטבי,  מוכחת מחקרית ליצירת אקלים כיתתי

 עם התנהגויות מאתגרות. יעילה התמודדות ו

משפיעים באופן ה סביבתייםהמשתנים הגישה מדעית לגילוי הינו ניתוח התנהגות יישומי 

התנהגות, בזכות גילוי וניתוח בצירת שינוי התנהגות ואשר מטרתה לפתח את הנדרש ליהמהימן על 

 .זה

 

 

 :מטרות
 
  הכרות עם השפה ההתנהגותית  .1

 לניהול וניווט כיתההכרת אסטרטגיות שונות  .2

 הכרת כלים יישומיים להתמודדות עם התנהגויות מאתגרות בסביבה החינוכית .3

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

 הפרטנית וברמה הכיתתית

 

 הרצאות, מצגות, דיונים, סדנאות פעילות, סימולציות. דרכי ההוראה:   

 נוכחות חובה  חובות ההשתלמות:

 מטלת סיכום                      

 

 

 

 

 

 

 
 



מס' 
 מפגש

 שעות נושא  תאריך

 הכרות  20.10 1
, התנהגות יישומי, מושגים בסיסייםניתוח 

 מהי התנהגות

16:00-19:00 

, מה גורם מה משפיע על ההתנהגות  3.11 2
לכך שהתנהגויות מסוימות יתרחשו 

 בשכיחות גבוהה ואחרות בשכיחות נמוכה

16:00-19:00 

בים ימהו אקלים חינוכי, מה המרכ 17.11 3
להתנהלות כיתתית מוצלחת שתאפשר 

 חברתיתלמידה ופעילות 

16:00-19:00 

כיצד התגובות שלנו  -שינויים בסביבה 1.12 4
 משפיעות על ההתנהלות . הצגת מקרים 

16:00-19:00 

 16:00-19:00 תוכנית קבוצתיות ככלי לשינוי התנהגותי 15.12 5

 16:00-19:00 התמודדות עם בעיות התנהגות חמורות  29.12 6

התאמות ומה עושים אם זה לא עוזר...  12.1 7
 והסתכלות פרטנית

16:00-19:00 

 16:00-18:00 הדגמות וסיכום 26.1 8
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