סטנדרטים חדשים ע"פ הלשכה הבינלאומית למנתחי התנהגות מוסמכים

עלון November 2018

באדיבות הדסה חכם BCBA

https://www.bacb.com/wpcontent/uploads/BACB_November2018_Newsletter.pdf?utm_source=Email&utm_medium=Email&utm_campaign=Nov18_Newsletter

 BCBAsו  BCaBAsנדרשים לשמור על ההסמכה שלהם על ידי השתתפות במספר מסוים של השתלמויות ( )CEUsבתוך כל מחזור הסמכה של שנתיים ,כפי שמוצג
בטבלה שלהלן.
צבירת נקודות השתלמות ואישור לקבלת  CEUמהווה דרישה ממנתחי התנהגות מוסמכים בכל שנתיים מחדש.

CEU Requirement per 2-year Recertification Cycle
בכול מחזור הסמכה של שנתיים CEדרישות לצבירת
BCBA 32 CEUs (including 4 in ethics; 3 in supervision for
)supervisors
הכוללות  4נקודות אתיקה ו 3להנחיה CE 32 .

Certification

BCaBA 20 CEUs (including 4 in ethics; 3 in supervision for
)supervisors
הכוללות  4נקודות אתיקה ו 3להנחיה 20CE .

סוגי נקודות השכלת המשך:
ה BACB -מסווג כיום את נקודות השכלת המשך ) (CEUלשבעה סוגים שונים ,חלקם מוגבלים לצבירה חלקית בלבד ולא ניתן להשלים את כל המכסה ע"י צבירתם.
הוועדה מטעם ארגון ה BACBסקרה את הנתונים לגבי סוגי נקודות ה  CEU -שהוגשו לאחרונה על ידי גורמים מוסמכים שונים (כמעט  80%מכלל  CEUsהיו נקודות
מסוג  .)2בנוסף ,סקרה הועדה את נתוני הסקר האחרון של  BACBבנושא העדפות השכלת המשך .הוועדה המליצה על השינויים הבאים:
הסרת ההגבלות:
הוועדה המליצה כי הגבלות בתוך ומחוץ לקטגוריות יבוטלו ,מה שיאפשר ניהול יעיל יותר של תחום השכלת המשך למנתחי התנהגות.
ביטול אירועי השתלמויות לא מורשות (סוג  ) 3וצבירת נקודות באמצעות השתתפות בבחינת ההסמכה למנתחי התנהגות (סוג  .)6הנתונים הראו כי מספר קטן
של מנתחי התנהגות מוסמכים הסתמכו על נקודות השתלמות מסוג ( 3פחות מ  )4%-וסוג ( 6פחות מ  )1%-לצורך השכלת המשך בשנים האחרונות.
נראה כי סוגים אלה של נקודות  CEהיו משמעותיים יותר בעבר ,כאשר השכלת המשך במקצוע עדיין לא הייתה מבוססת היטב.
הוועדה הסיקה בסופו של דבר כי נקודות השתלמות מסוג  3וסוג  6אינן נחוצות והמליצה לבטלן.
תיקונים בקטגוריות:
הוועדה בחנה את חמשת סוגי נקודות  CEהנותרים וציינה את החפיפה המשמעותית ביניהם .מסיבה זו ,הם המליצו על שלוש קטגוריות :הוראה ,למידה ומלגות.

: 1.1.2020- מCEU הטבלה שלהלן ממחישה את היחס בין הקטגוריות הנוכחיות לקטגוריות החדשות של
Current Category
1 סוג

Description
College or university coursework
מכללות או אוניברסיטה
CEUs issued by authorized continuing
education (ACE) providers

2 סוג

CEUs שהונפקו על ידי חינוך מתמשך מספק
( מורשהACE)
5 סוג
CEUs issued by the BACB directly

New Category
Learning למידה
Learning למידה

Learning למידה

CEUs  שהונפקו על ידיBACB.ישירות
4 סוג

Instruction of Type 1 or Type 2
2

Teaching הוראה

 ו1 הוראות מסוג

7 סוג

Scholarly activities

Scholarship מלגה

פעילות מדעית
3 סוג
6 סוג

Non-authorized events
אירועים שאינם מורשים
Passing the certification exam again
לעבור את מבחן ההסמכה שנית

Eliminated הוסר
Eliminated הוסר

.2019  בשנתBACB.com  פרטים נוספים על קטגוריות אלו פורסמו ב.הקטגוריות החדשות מתוארות בהמשך

Important changes to CEU requirements were announced in the November 2018 newsletter and will take effect on
January 1, 2020.

https://www.bacb.com/wp-content/uploads/BACB_November2018_Newsletter.pdf
נכנס לתוקף 1.1.2020-

שלושת הקטגוריות החדשות בתחום צבירת נקודות :CE
Documentation
; ACEאישור מאירועי
הסילבוסים והתמלילים מקורסים באוניברסיטה;
BACB.לא נדרש תיעוד עבור
אירועים (אלה מונפקים ישירות
)Gatewayבחשבונות השער -
ACEתיעוד מספק מה-
; מכתבACEלהוראת אירוע
מ יו"ר המחלקה להוראה של הקורס
באוניברסיטה.
של המאמר האחרון שפורסם; מכתב PDFמסמך
מעורך היומן או
עורכת שותפה

CEU Type
Description
השכלת המשך על ידיLearning :
השתתפות באירועים המוצעים למידה
 ,השלמת קורסים באוניברסיטה ACEעל ידי ספקי
.קורסים לבוגרים בניתוח התנהגות ,והשתתפות
BACBבפעילויות הסמכה מסוימות של
השכלת המשך על ידי :הוראה של Teaching
) אירועים מסוימים ACEספק מאושר ( הוראה
או הוראת קורסים מסוימים באוניברסיטה בניתוח
התנהגות
השכלת המשך על ידי :
פרסום מאמר אנליטי התנהגותי כתב עת או כתיבת Scholarship
מכתב ביקורת או החלטה .מלגה
בסקירה של עמיתים.
מאמר התנהגותי-יישומי שהוגש ליומן ביקורת
עמיתים.

*אפשרות לחזור לבחינה  BCBAאו  BCaBAלצבירת נקודות  CEמסוג  6לא תהיה עוד זמינה (זמינות עד חלון הבדיקה של נובמבר )2019
• מערכת ה CEU -החדשה שתוארה לעיל תיכנס לתוקף ב  1-בינואר .2020
*עבור כל יחידות ה CEU -שנצברו לאחר תאריך זה יהיה צורך להגיש את האישורים הנדרשים בחשבון ה Gateway -בעת הזנת כל יחידה של השכלת המשך.

שינוי

תחום

Experience and Supervision Standards Training Module no
longer required.
- סטנדרטים להתנסות והנחיה
. ביצוע מודולה באתר הבורד אינו נדרש יותר
https://www.bacb.com/wpcontent/uploads/BACB_March2018_Newsletter.pdf
BCaBAs  לא יוכלו להגיש לBCBA
 שעות ניסיון באמצעות דיווח500 רק על
לאחרBCaBA .
https://www.bacb.com/wpcontent/uploads/BACB_Newsletter_101317.pdf
שינויים בסטנדרטים להתנסות
. ומערכת דיווח חדשה, מעבר לתקופת התנסות חודשית
https://www.bacb.com/wpcontent/uploads/BACB_March2018_Newsletter.pdf

המועד בו נכנס
לתוקף
BCBA/BCaBA Experience & Supervision Requirements March 16, 2018
דרישות להתנסות

BCBA Eligibility

October 31, 2018

- דרישות לזכאותBCBA

BCBA/BCaBA Experience & Supervision Requirements January 1, 2019

דרישות חדשות להתנסות
January 1, 2020

Changes to the CEU requirements for the BCBA and BCaBA
credentials.

BCBA/BCaBA CEU Requirements

-שינויים בדרישות לצבירה בסוג הCEU
- בחינוך מתמשך לBCBA and BCaBA
/ /bacb_november2018_newsletter.pdf

חינוך מתמשך צבירתCEU

שינויים בדרישות הקורסים
BCBA/BCaBA Eligibility Requirements
עבור אישוריBCBA - וBCaBA.
הדרישות לזכאות
https://www.bacb.com/wp-content/uploads/170113- BCBA - וBCaBA.
newsletter.pdf

January 1, 2022

- מבחני הסמכה לBCBA / BCaBA

January 1, 2022

BCBA/BCaBA Examination Content

יתבססו
(מהדורה ה BCBA / BCaBA.)5-על רשימת המשימות של
תוכן הבחינה
https://www.bacb.com/bcba-bcaba-task-list/ BCBA/BCaBA Task List (5th ed.).
January 1, 2022

שינויים בדרישות ההתנסות
BCBA/BCaBA Experience & Supervision Requirements
 BCaBA.וBCBA -עבור אישורי הסמכה ל
דרישות להתנסות והנחיה
https://www.bacb.com/wpcontent/uploads/BACB_Newsletter_101317.pdf

January 1, 2022
BCBA/BCaBA Degree Requirements
שינויים בדרישות התואר
תארים נדרשים
 BCaBAו BCBAאישור להסמכה -
https://www.bacb.com/wphttps://www.bacb.com/wpcontent/uploads/BACB_October2018_Newsletter.pdf content/uploads/BACB_October2018_Newsletter.pdf

שימור הסמכה עד 1.1.2020
השכלת המשך לצורך חידוש תעודת ההסמכה למנתחי התנהגות
אישורי  BACBמהווים אישורים ראשוניים המעידים כי אנשים עמדו בסטנדרטים מינימליים של הכשרה וניסיון בדיסציפלינה של ניתוח התנהגות .כדי להבטיח כי מנתחי
התנהגות מוסמכים ממלאים את הנדרש גם בהמשך צריך לרכוש הכשרה נוספת מעבר לדרישות הסמכה.
מטרת הדרישות של השכלת המשך למנתחי התנהגות ) Continuing Education (CEהנה להבטיח שמנתחי התנהגות מוסמכים יעסקו בפעילויות שירחיבו ויחזקו את
כישורי ניתוח ההתנהגות שלהם .השכלת המשך חייבת להתרחש בתוך כל מחזור הסמכה של מנתח התנהגות .לא ניתן לצבור יחידות השכלת המשך ( )CEUsמעבר למחזור
ההסמכה הספציפי.

מחזור לחידוש הסמכה עבור מנתחי התנהגות נמשך שנתיים:

CEצבירת נקודות
BCBA

 32 CEUsבכל שנתיים יש לצבור
בתחום האתיקה 4 CEUs
בתחום הנחיה (למנחים)3 CEUs .

מחזור הסמכה
כל שנתיים

supervisor -BCBA-D BCBA
של קורס הנחיה שעות 8
BCaBA

 20 CEUsבכל שנתיים יש לצבור

בתחום האתיקה 4 CEUs
בתחום הנחיה (למנחים)3 CEUs .

כל שנתיים

סוגי השכלת המשך עד 1.1.2020
סוג
1

תיאור
מכללות או קורסים באוניברסיטה

2

שהונפקו על ידי ספקי השתלמויות מוסמכים/מאושרים CE
)(ACE

3

אירועים שאינם מורשים

הגבלה
CEלא כל הנקודות -
יכולות לבוא מסוג זה
None – all CE can come from this
type
CEלא כל הנקודות -
יכולות לבוא מסוג זה
None – all CE can come from this
type
 25%יכולות לבוא מסוג זה.

CEUs
 50CEUדקות של הוראה = 1

 50CEUדקות של הוראה = 1

 50CEUדקות 1-

( – 1.1.2020קטגוריה זו מוסרת )

4

5
6
7

*25%can come from this type

הוראת סוג  1או סוג 2

 50%יכולות להיות מסוג זה
*50% can come from this type

 50CEUדקות של הוראות = 1

ישירות BACBשהונפקו על ידי CE

 25%יכולים לבוא מסוג זה

BACBנקבע על ידי

לעבור את בחינת ההסמכה שוב

יושגו על ידי פעילות זו מעבר CEכל
הבחינה .

CEהבחינה שווה  100%מהנדרש
שלך ,למעט פיקוח

 25%יכולים לבוא מסוג זה

CEUsפרסום אחד = 8
CEUביקורת אחת = 1

( – 1.1.2020קטגוריה זו מוסרת )
פעילויות אקדמיות

*מקסימום  75%מס"כ הנקודות הנדרשות  CEניתנות לצבירה מקטגוריות  5 ,4 ,3ו .7-
**לפחות  25%מהנקודות חייבים לבוא מסוג  1או סוג .2
***לעבור את הבחינה (סוג  )6עונה על כל דרישות  CEלמעט פיקוח.

 Supervision CEפיקוח CE
 BCaBAs, BCBAsו BCBA-Ds -המעוניינים להנחות אינדיבידואלים המבקשים הסמכה כמנתחי התנהגות
ספציפית כדי לעשות זאת.

 BACBאו  BCaBAאו  RBTsיידרשו לקבל הכשרה

יידרשו גם לקבל  CEUs 3על פיקוח והנחיה בכל מחזור הסמכה ( 3נקודות השתלמות בתחומי ההנחיה ).
ובנוסף 8 -שעות לימוד בנושא פיקוח והנחיה .אנו ממליצים לוודא כי הנך מופיע ברשימת ה  bcbaכמנחה מאושר/ת  .תאריך קבלת האישור להנחיה צריך להיות מדווח
ע"י המונחה שלכם ,וכך גם שאר הנוספים .
/https://www.bacb.com/experience-standards-monthly-system

לאחר  31בדצמבר  ,2014רק אנשים שהשלימו התנסות/הכשרה בהתאם לתוכנית הלימודים למנתחי התנהגות יהיו רשאים לפקח על אנשים המבקשים הסמכה ל
 BCBAאו  BCaBAבפועל .
https://www.bacb.com/wp-content/uploads/2017/09/supervisor_curriculum.pdf
כל ספקי  ACEהמחזיקים את האישור  BCBAזכאים להציע הדרכה בהתבסס על מתווה תכנית הלימודים .משך ההכשרה המצטבר חייב להיות לפחות  8שעות (אבל עשוי
להיות מוצע ביחידות קצרות כמו  1שעה) וכולל הזדמנויות לסטודנטים להפגין יכולת מילולית או מעשית של תחומי הלימודים להלן .הדרכה יכולה להתבצע באופן אישי
או באינטרנט .ספקי הדרכה חייבים לספק קישור לתכנית הלימודים של  BACB Training Courseולכלול את הטקסט הבא בכל חומרי הדפסה מקוונים עבור תכנית
האימון שלהם:
"תכנית ההדרכה מבוססת על תכנית הלימודים של  BACBאך מוצעת באופן עצמאי מ-ה .BACB

נקודות  CEבתחום האתיקה:
תוכן אתיקה מקובל מכסה נושאים אתיים בניתוח התנהגות או מחקר .תוכן האתיקה צריך לכלול את דרישות האתיקה של ה .BACB -נושאי הלימוד עשויים לכלול:
התאמה של טיפולים לא -התנהגותיים ,אסטרטגיות למניעת  /ניהול יחסים כפולים ,יצירת תרבות של אתיקה בארגון ,השלכות אתיות של מדיה וטכנולוגיה ,בין היתר.

אתיקה  /פיקוח

Ethics/Supervision CEUs Overlap

נקודות  CEניתן לצבור או בתחום האתיקה או בתחום הפיקוח/הנחיה אבל לא שניהם יחד.
החל מ  1-בספטמבר  CEUs ,2016שנצברו מ  8שעות הדרכה בנושא פיקוח עשויים להיחשב כמו נקודות פיקוח בלבד (  CEUsבלבד) .מאותו מועד ואילךCEUs ,
מאירועים אלה לא יתקבלו כנקודות השכלת המשך באתיקה .CEU
חזרה על אירועים לצבירת CE
על המוסמכים לא לחזור על השתתפות באותן השתלמויות כדי לצבור יחידות  CEUנוספות .אירועים חוזרים אינם מספקים ידע או מיומנויות חדשות או מורחבות.

כדי לשמר הסמכה ואישורים  BCaBAsחייב:
להשלים את כל דרישות השימור בכל שנה (מחזור  2שנים);

השלמת דרישות המשך מתמשכות; continuing education requirements
להגיש בקשות לחידוש מלא ולהרשמה מחדש בהתאם ללוח הזמנים הנדרש דרך  ,BACB Gatewayכולל כל העמלות הנדרשות ,ההמלצות ודיווח עצמי;
לציית לדרישות האתיקה של הethics requirements;;BACB -
לציית ולתעד עמידה בתקני הפיקוח על ;BCaBA
;Standards for Supervision of BCaBAs
הכשרה מלאה הדרכה והדרכה מתמשכת ,אם נותן סופרוויזן לאחרים.
supervision training and continuing education requirements,

 BCaBAsאשר נמצאים כעת במהלכו של מחזור הסמכה של  2שנים יידרשו לחדש תעודה ותשלום כל  2שנים.
acceptable continuing education

דרישות השכלת המשך:
בסוף כל מחזור (שנתיים) ,חייב מנתח התנהגות מוסמך לצבור  20שעות של השכלת המשך acceptable continuing education
כולל לדווח ולהזין נתונים באופן עצמאי בחשבון האישי  ,.Gateway -לפחות  4שעות של נקודות השכלת המשך בתחום האתיקה .אלה המעוניינים לפקח על אנשים שהם
 RBTsיצטרכו גם לקבל  3שעות של פיקוח -בהנחיה  .כחלק מהדרישה של  20שעות .CEU

סוגי השכלת המשך:
 CEUסוג 1
מכללות או קורסים באוניברסיטה
סיום לימודים עבור  BCBAsקורסים ברמה גבוהה או אוניברסיטה,
תוכן הקורס חייב להיות אנליטי -התנהגותי או לתואר ראשון או שני ,הקורסים חייבים להיות ממוסד אקדמי מאושר.
כל חלק או כל מספר השעות הנדרש לצורך השכלת המשך ניתן לצבירה מקטגוריה זו במהלך כל מחזור הסמכה

 CEUסוג 2
אירועי השתלמויות המוצעים על ידי ספק מורשה
כל חלק או סך כל הנקודות הנדרשות לצבירת השכלת המשך יכולות להיות מיושמות מקטגוריה זו במהלך כל מחזור הסמכה
יש צורך באישור או מכתב מספק מורשה להשכלת המשך

 CEUסוג 3
אירועים שאינם מורשים
השלמה או הוראה של סמינר ,מצגת ,אירוע בכנס ,סדנה או סימפוזיון שאינו מאושר ע"י
 BACBרק אם קשורים ישירות לפרקטיקה של ניתוח התנהגות .
ניתן לצבור בקטגוריה זו  25שעות לכל היותר
.התיעוד הנדרש עבור סוג נדרש אישור חתום ומתוארך לצורך אישור הנקודות

 CEUסוג 4
קורס הוראה של המבקש לאירוע השתלמות מסוג  1או סוג 2
על בסיס חד פעמי לכל אירוע ,ובלבד שהמועמד היה נוכח אירוע המלא
מקסימום של  50אחוזים מכלל השעות הנדרשות לצבירת השכלת המשך עשויות להגיע מקטגוריה זו במהלך כל מחזור הסמכה
התיעוד הנדרש :מכתב מאת יו"ר המחלקה על נייר מכתבים מהאוניברסיטה שבה נלמד קורס מורשה
או מכתב מאת מספק השתלמויות מורשה ).(ACE

 CEUסוג 5
אירועים או פעילויות יזומות ומאושרות מראש לצבירת נקודות השתלמות ע"י הבורד
מקסימום של  25אחוזים מכלל השעות הנדרשות להשכלת המשך עשויות לבוא מקטגוריה זו במהלך כל מחזור הסמכה

 CEUסוג 6
מעבר בחינת ההסמכה למנתחי התנהגות
(קטגוריה זו מבוטלת ב) 1.1.2020-

 CEUסוג 7
פעילות מדעית
פרסום מאמר בכתב עת ביקורת עמיתים.
פרסום אחד שווה ל  8נקודות השכלת המשך
סקירה אחת שווה לנקודה אחת
ניתן להשתמש בקטגוריה זו לצבירת  25שעות לכל היותר
התיעוד הנדרש עבור סוג  7לספירה הוא פרסום סופי המהווה אישור לכותב כאחד המחברים .עבור פעילות עורך נדרש מכתב מהמערכת .עבור פעילות הסוקר,
התיעוד הנדרש הוא מכתב עדות מעורך הפעולה.

