לימודי תואר שני בחינוך בחוג חינוך משלב  M.Ed.עם לימודי תעודה בהתמחות
מנתחי התנהגות (ניתוח התנהגות יישומי )ABA

המכללה האקדמית לחינוך גורדון מציעה אפשרות לשלב בין תואר שני בחינוך  M.Ed.בחוג לחינוך משלב עם השלמת
לימודי תעודה בהתמחות מנתחי התנהגות במערכת החינוך .תכנית זו לא רק מעשירה ומגוונת את תכני הלימוד ללומדים
במסלול אלא גם פותחת שער לקריירה חדשה מאתגרת ומרתקת !
מומחה לניתוח התנהגות עובד במערכת החינוך במסגרות שונות כחלק מצוות רב מקצועי ,ופועל לבניית תוכניות התערבות
בגישה פרטנית (לתלמיד) והן מערכתית (לכיתה ולבית הספר) לקידום התנהגות רצויה ,הרגלי למידה ושיפור האקלים
החינוכי .המטרה של התוכנית היא להקנות ידע וכלים יישומיים למניעה או להפחתה של בעיות התנהגות ,להגברת
המוטיבציה ללמידה ולהפחתת התנהגויות מפריעות בכיתה.

מסיימי התוכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתוכנית הכשרה בניתוח
התנהגות יישומי  ABA -מטעם המכללה האקדמית

גורדון1.

מבנה התוכנית
לימודי ליבה בהיקף של  300שעות אקדמיות ועוד  120שעות התנסות בשטח
במסגרת התואר השני  150שעות שנים א' ו -ב':
לימודי תואר שני
שנה א'

שנה א'
עקרונות יסוד בניתוח התנהגות והליכי התערבות בהתמודדות עם
התנהגויות מאתגרות (סמינריון).

שנה ב'

שעות
90

שעות

סמסטר א'

התערבות התנהגותית ושפתית לקידום ילדים עם עיכובים התפתחותיים

30

סמסטר א'

הליכים של הערכה התנהגותית והערכה פונקציונאלית

30

סמסטר ב'

שיטות תצפית ומחקר בניתוח התנהגות

30

סמסטר ב'

הערכה ותכנון תוכניות טיפול התנהגותיות

30
120

סה"כ שעות מוצעות בשנה
ב

שנה ג'
הדרכת הורים בהתמודדות עם התנהגויות מאתגרות

שעות
30

 1המכללה פועלת לקבלת אישור על התוכנית והפרקטיקום מ BACB (Behavior Analyst Certification Board) -

ליווי פרקטיקום
סה"כ

60
90

פרקטיקום
סה"כ

120
120

כללי
 מרצי התוכנית ומנחיה הם מומחים בתחום ומוכרים.
 הבוחרים בתוכנית זו יידרשו לתוספת שעות לימודים מעבר ללימודי התואר (בשנה השלישית) וכן בתוספת
תשלום.
 הסטודנטים הבוחרים בתוכנית זו יתחייבו לתוכנית המלאה המוצגת כאן.
 המעוניינים יפנו לגב' ליזה שטרית ,מנהל הסטודנטים לתואר שני  , liza@gordon.ac.ilויוזמנו למפגש הסבר
ולראיונות אישיים.
בברכה,
ד"ר אסתר פירסטטר
ראשת החוג לחינוך משלב

