למה לא מיישמים את ההנחיות שלי? ערב מקצועי מטעם המרכז לניתוח התנהגות
זה קרה לכולנו .אספנו נתונים ,בנינו תכנית התערבות וטפסים ,הכשרנו את הצוות ואת ההורים ,יצאנו לדרך ו...
אוף .לא מיישמים .או מיישמים בערך .או לא אוספים נתונים אז אנחנו לא יודעים/ות אם מיישמים.
נשמע מוכר? קרה לכם/ן פעם? אם כן אז הערב הזה בדיוק בשבילכם/ן!
הנושא :למה לא מיישמים את ההנחיות שלי? ערב מקצועי למנתחי התנהגות
המרצה :ד"ר קרין שטרן ,PhD, BCBA ,מנהלת המרכז לניתוח התנהגות.
מתי ואיפה? ההרצאה תתקיים ב ,51/40/51-יום ראשון ,בשעה  51:84באוניברסיטת תל אביב בניין משפטים ,אולם .541
משך ההרצאה – שעה וחצי.
מחיר :רגיל .₪ 14 -לחברי עמותת היל"ה או מנת״ה.₪ 84 -
יש  ?CEהשתתפות בהרצאה מאפשרת למוסמכי בורד קבלת  CE 5.1מסוג פיקוח (.)Supervision
מה עוד? בסיום ההרצאה יקבלו המשתתפים/ות עותק מהכלי מתורגם לעברית.
אז על מה בדיוק יהיה הערב?
 OBMבאנגלית " "Organizational Behavior Managementובעברית ניתוח התנהגות ארגונית ,הוא תת-תחום בניתוח
התנהגות שמציע מגוון פתרונות לאתגרים בדיוק כמו זה .בהרצאה נכיר כלי אבחוני מוכח מחקרית מתחום ה  OBMבשם
 .PDC-HSהכלי ,שתורגם לעברית ע"י ד"ר שטרן ,מאפשר לאתר את הסיבות והגורמים לכך שהצוות/הורים/עובדים לא עושים
את שהתבקשו .במסגרת ההרצאה נלמד כיצד להשתמש בכלי ,כיצד לרכז את הנתונים שאספנו ולהציגם גרפית ,וכיצד לנתח את
הממצאים ולתכנן התערבות יעילה .לסיום יוצגו מספר אסטרטגיות מוכחות מחקרית להעלאת מהימנות היישום (כלומר-
דרכים לגרום לכך שאנשים יישמו את ההנחיות ההתנהגותיות שקיבלו).
מטרות הערב (:)Learning Objectives
 להסביר מהו  OBMולציין לפחות  8תחומים בהם מתבצע ניתוח התנהגות ארגונית
 ליישם את ה PDC-HS -סביבת עבודתם/ן על מנת לזהות סיבות לאי יישום הנחיות
 לסכם את ממצאי ה PDC-HS -בצורה כמותית וגרפית
 לנתח את ממצאי ה PDC-HS -ולתכנן תכנית התערבות להגברת מהימנות יישום בהתאם לממצאים
 לציין לפחות שתי דרכים להגביר את מהימנות היישום של תכניות התערבות
המרכז לניתוח התנהגות בראשות ד״ר קרין שטרן
המרכז פועל להפצה ,פיתוח ומתן שירותי ניתוח התנהגות בצורה חדשנית ומקצועית ומשרת מגוון קהלי יעד ,בהם הורים,
צוותים חינוכיים ,ארגונים ומנתחי התנהגות

לפרטים נוספים והרשמה צרו קשר

