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מיועד למנתחי התנהגות* ,לקלינאי תקשורת ,להורים ,לבני משפחה ולעוסקים בליקויים
בתקשורת ,בחינוך ,בהוראה ,באימון ,בטיפול ,בעבודה סוציאלית ,בפסיכולוגיה
ובמגוון רחב של תחומי ידע הקשורים לכישורי שפה ותקשורת.
אנשי מקצוע והורים שהשתתפו בהשתלמויות קודמות מדווחים על חוויה מלמדת ומרגשת,
אשר הובילה אותם לשנות ולהתאים את אופני התקשורת עם זולתם.
___________________________________________________________________________________________

 - www.eitaneldar.comעדכונים ,הרשמה ,תשלום

 - abastudies@gmail.comיצירת קשר

* הכתוב מתייחס לזכר ולנקבה .ישנה אפשרות לתרגום – פרטים באתר .כיבוד קל יהיה זמין במהלך ההפסקות.

קורס זה ,המוצע על ידי "אלדר – לימודי ניתוח התנהגות" מהווה חלק מסדרה המציגה את מיטב המומחים בתחום
החינוך ,הטיפול וניתוח ההתנהגות .קורסים אלה מוצעים מספר פעמים בשנה ,נמשכים כשבוע ימים ( 30-20שעות),
ומאפשרים השתתפות חלקית או מלאה .הקורסים מזכים בנקודות השתלמות ( )CEמטעם ה.BACB-
ניתן להירשם ליום הרצאות זה (חמישי) ללא השתתפות בקורסי התעודה הקודמים לו.

ייחודו של הקורס


אנדי בונדי ולורי פרוסט מייסדי ה Pyramid -ומפתחי ה PECS -הם מהמומחים המובילים בעולם בתחום ניתוח
התנהגות וקלינאות תקשורת.



הלימודים ילוו בשפע של הדגמות וסרטי המחשה .יוצגו חידושים טכנולוגיים לתמיכה בתקשורת.



הקורס יציע מגוון אפשרויות לדיון בנושאים תיאורטיים ,פילוסופיים ויישומיים .המשתתפים יוזמנו להגיש שאלות
והתייחסויות לסוגיות שונות לפני תחילת הקורס.

מנחי הקורס
אנדי בונדי הוא הנשיא והמייסד המשותף של ארגון  Pyramidלייעוץ
חינוכי .ד"ר בונדי הוא ממובילי החדשנות בתחום האוטיזם וניתוח יישומי
של התנהגות .עמד בראש מערכת של בתי ספר ייחודיים לתלמידים
אוטיסטים במשך  14שנים .מחבר שותף של המדריך למשתמש ב.PECS-
ד"ר בונדי הוא מרצה מבוקש בכל רחבי העולם ,ותורתו מיושמת במדינות
רבות ,כולל בישראל.
לורי פרוסט היא סגנית הנשיא והמייסדת המשותפת של ארגון Pyramid
לייעוץ חינוכי .מחברת משותפת של המדריך למשתמש ב .PECS-היא
"הכוח הדוחף" ביצירת מערכת ייחודית זו ,המאפשרת לילדים עם לקויות
מגוונות ליזום תקשורת עם סביבתם .לימודיה האקדמיים היו בתחום
 .Speech Pathology & Audiologyהגב' פרוסט עסקה בקלינאות תקשורת
במערכת הפרטית והציבורית של בתי הספר בארצות הברית .כיום
נחשבת למובילה בתחום מערכות תקשורת תפקודית.
הזוג בונדי – פרוסט נמנים ללא כל ספק על השורה הראשונה של
המומחים בתחומם .יכולתם הייצוגית בהוראה ובהנחיה עשתה לה שם
דבר .החיבור הזוגי בין קלינאית תקשורת מובילה ומנתח התנהגות בעל
יכולת קלינית וירטואוזית הינו מיוחד במינו ,והופך את ההשתתפות
בקורסים שלהם לחוויה בלתי נשכחת.
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יום חמישי
יד בסיוון תשע"ז  8ביוני 21:30-15:00 2017
 6שעות לימודCE 7 ,

שיתוף פעולה בצוותים – תרגול היישום
השתלמות מיוחדת להורים ,לצוות עזר בתכניות ביתיות,
במערכת החינוך ,ולמנחי תכניות
_________________________________________________________________________
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למי מיועדת ההשתלמות?
השתלמות ייחודית זו תוכננה לבקשת ציבור ההורים ומנחי התוכניות במערכת החינוך ובבית .היא
מיועדת להדגשת שיתוף הפעולה בין אנשי המקצוע השונים ובין ההורים ,לצורך השגת יעילות
מירבית בתכניות שיפור התקשורת והדיבור .עקרונות היסוד של ה PECS-יוצגו בקצרה ,תוך שימת
דגש על הקשר בין כל העושים במלאכה.
המשתתפים בקורסי התעודה באותו שבוע מוזמנים להגיע עם הצוותים וההורים אתם הם עובדים
ליום זה .כך יוכלו לתרגל ולקבל משוב על עבודת הצוות.

הורים
יקבלו מידע מקיף על עקרונות יסוד בעידוד התקשורת אצל ילדיהם .יינתנו הנחיות פרקטיות
הקשורות למעורבותם של הורים ובני משפחה אחרים ביישום ה ,PECS-והדגשים לגבי שיתוף
פעולה של הורים עם אנשי צוות ועם מנחי תכניות.

מנחי תכניות
מוזמנים להגיע עם הצוות אותו הם מנחים ועם ההורים הלוקחים חלק בתוכניות אותן הם מפעילים.
הלמידה תלווה בהתנסות בקבוצות ,תוך מתן הנחיות לצוותים ולהורים .מומלץ לשלוח שאלות
ולמקד אתגרים מקצועיים דרך אתך התוכנית.

צוות מסייע
ייחשף להליכי יישום ה PECS-מפי ד"ר אנדי בונדי ולורי פרוסט אשר פיתחו את השיטה ושוקדים על
עדכונה השוטף .יינתנו הנחיות והדגשים ייחודיים לקידום מיומנויות תקשורת של הילדים אתם הם
עובדים .יושם דגש על שיתוף פעולה בין צוות מסייע לבין הורים ומנחים.

סטודנטים ,אנשי חינוך והוראה
ייחשפו להסבר ממקור ראשון על העקרונות ההתנהגותיים הנחוצים לקידום מיומנויות תקשורת.
יזכו בהזדמנות להציג שאלות ולבקש הבהרות לגבי מונחים מאתגרים השנויים לעיתים במחלוקת
עם גישות פסיכולוגיות אחרות.

קלינאי תקשורת ,תרפיסטים ,פסיכולוגים ,רופאים ואנשי מינהל בתחום החינוך
והחינוך המיוחד
ייחשפו להסבר מושכל ובהיר המלווה במגוון הדגמות – מהם העקרונות ההתנהגותיים הנחוצים
לקידום מיומנויות תקשורת? יזכו בהזדמנות להציג שאלות ולבקש הבהרות לגבי מונחים מאתגרים
השנויים לעיתים במחלוקת עם גישות פסיכולוגיות אחרות.

המטרות
 .1פעילות יעילה בצוותים של מנחים ,צוות מסייע והורים במערכת החינוך ובבית.
 .2שילוב יישומים טכנולוגיים.
 .3תרגול של יישום ה PECS -ופתרון בעיות.
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תכנים עיקריים
 .1עקרונות מפתח בניתוח יישומי של התנהגות וקידום תקשורת.
 .2אסטרטגיות לבחירת מחזקים עבור אימון תקשורת.
 .3תרגול של יישום  6השלבים של ה.PECS-
 .4כיצד לבצע הליך תיקון שגיאות ב 4-שלבים.
 .5עזרים אלקטרוניים חדשניים.

בתוכנית:
 – 16:40 – 15:00תרגול שלבי ה PECS -והליכי תיקון שגיאות.
 – 19:20 – 16:50עזרים אלקטרוניים לקידום תקשורת – ).SGD (speech generating devices
 – 21:30 – 19:40הדגמות ,פתרון בעיות ,התמודדות עם אתגרים.

_________________________________________________________________________

הרשמה באתר
עד יום ההרצאות
ביום ההרצאות
תרגום לעברית

www.eitaneldar.com
 ₪450לתשלום  -נא להקיש כאן
₪500
 ₪50לתשלום – נא להקיש כאן

הרצאות אלה מוצעות בנוסף לקורס ה PECS-המתקיים ב  8 - 4ביוני.
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