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הסטודנטים יחשפו לגישת ניתוח יישומי של התנהגות ולאופן יישומה בסביבה הביתספרית
ירכשו ידע תיאורטי ומעשי בעקרונות והליכים בניתוח ועיצוב של התנהגות.
הקורס יתמקד במונחים תיאורטיים התנהגותיים ,שיטות עיצוב התנהגות ,פיתוח תוכניות התנהגותיות והפעלתן ושיטות לאיסוף
נתונים ,ניתוחם והצגתם .נעזר בשיטות אמפיריות של ניתוח התנהגות יישומי כדי להגדיר ולתקן קשיי למידה ובעיות התנהגות
בכיתה.

התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
מס'

נושא ,מטלות וחומר קריאה

1

מבוא לקורס – התנהגות מהי ,הבחנה בין התנהגויות שונות ,הסברים ועמדות להתרחשותן.

2

גישות בעיצוב התנהגות – התנהגותית ,קוגניטיבית וחברתית .

3

עיצוב התנהגות – חיזוקים ועונשים  מתי וכיצד מיישמים אותם ,ומה השפעתם על התנהגות?

4

ניתוח התנהגות – ניתוח התנהגות יישומית ו .CBT

5

ויסות רגשי

6

התמודדות עם בעיות התנהגות בכיתה.

7

עיצוב התנהגות  פיתוח התנהגות חדשה )הצגת מקרה +ניתוח אירוע(

8

גורמי סיכון להופעת התנהגות.

9

הכללה ושימור תוצאות )כלכלת אסימונים(

חובות הסטודנט
בקורס:

•
•
•
•

מבחן מסכם 90%
השתתפות פעילה בדיונים 10%
קריאת מאמרים
ניתן להגיש מטלת רשות ולקבל  10נק' תוספת

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב
מבחן

אחוז ציון מינימלי למרכיב
56 100%
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