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 שנה"ל תשפ"ג -תקנון התנסות קלינית 

 רציונל

 אנו רואים בהתנסות הקלינית )עבודה מעשית( בהוראה את לב לבו של תהליך ההכשרה להוראה.  

במסגרת הלימודים חייבים כל פרחי הוראה לבצע מכסה קבועה ומוגדרת של התנסות קלינית בשדה, ובכלל 

 של המוסד המכשיר. זה לקחת חלק בפעילויות החינוכיות והחברתיות 

ההתנסות כוללת צפייה בגננות ובמורים מכשירים וכן הוראה כיתתית, קבוצתית ופרטנית בליווי ובפיקוח 

 של המדריכים וצוות ההוראה המכשיר. 

בכל מסלול לימודים )גיל הרך, חנ"מ, יסודי ועל יסודי( קיימות תכניות ייחודיות, המותאמות לאופיו של 

 מדים. המסלול ושל גיל הלו

 80%בסיום שלוש שנות לימודים, ובתנאי שהסטודנטיות סיימו את חובות ההתנסות הקלינית, למדו 

מהקורסים האקדמיים וסיימו את סדנאות החובה )זה"ב, ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה(, הן זכאיות 

הוראה. שמאפשר להן להתחיל בתקופת הסטאז' במערכת החינוך, לקראת קבלת רישיון  80%לאישור 

הסטאז' חייב להיות מלווה בסדנה ובתהליך הערכה המתקיים במוסדות ההוראה. אצל סטודנטיות 

 אקדמאיות העושות הסבה להוראה, יתבצע הסטאז' לאחר סיום לימודיהן. 

 

 בהתנסות הקליניתנוכחות 

חייבות קיימת חובת השתתפות מלאה בכל ימי ההכשרה הקלינית. כתוצאה מכך, בכל מקרה של היעדרות 

הסטודנטיות להשלים את הימים שנעדרו בהם. בכל מקרה של היעדרות יש לקבל אישור מהמדריכה וליידע 

בהתאמה לנהלים שגובשו במוסד המכשיר אליו שייכת , ואנשי צוות נוספים את הגננת או המורה המכשירה

 . הסטודנטית

שבועות של "התנסות קלינית רצופה" )התנסות במוסדות חינוך(, גם בהם  3-2-במהלך שנה"ל משובצים כ

 נוכחות מלאה חובה. 

ישור רופא, ניתן להיעדר עד יום אחד בכל סמסטר ללא חובת השלמה. במקרים של מחלה, ובהצגת א

 פדגוגי במסלול( מרכזמפ"א )היעדרות של מעל יומיים בשנה מחייבת השלמת הימים החסרים, באישור 

 ובתיאום עם המדריכה. 

סטודנטיות שנעדרות מעל שלושה ימי התנסות בכל סמסטר יפנו לוועדת סטטוס לקבלת אישור על השלמת 

 הימים המתבקשת. 

במקרים של היעדרות בשל חתונה או להבדיל שבעה על קרוב משפחה בדרגה ראשונה, הסטודנטיות זכאיות 

 להיעדרות של שבוע. 

 עה שבועות מיום הלידה. סטודנטיות בחופשת לידה זכאיות להיעדרות של ארב

היעדרות מההתנסות הקלינית בשל השתתפות בימים מיוחדים המתקיימים ביוזמת המכללה, אינה 

 מחייבת השלמה.  
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 ציון בהתנסות הקלינית

. לא ניתן לעבור משנה לשנה ללא 70בקורסי דידקטיקה, מתודיקה ובהתנסות הקלינית ציון "עובר" הוא 

חזרה על שנת התנסות קלינית מחייבת למידה של קורסי הדידקטיקה  ציון "עובר" בקורסים אלה.

 המלווים.

 

 שיבוץ 

שיבוץ הסטודנטיות בהתנסות הקלינית יתקיים על פי החלטת המכללה ובהתאם לשיקולים פדגוגיים 

 ומקצועיים נוספים. 

 

 נהלי מועצה פדגוגית 

ת בהתנסות הקלינית. מעבר משנה פעמיים בשנה תכונס מועצה פדגוגית ותדון בהתקדמות הסטודנטיו

לשנה יותנה בהחלטת המועצה הפדגוגית. בדיוני המועצה ייבדקו נתוני כלל הסטודנטיות מבחינת נוכחות, 

תפקוד שוטף, תקשורת עם הצוות המלווה במכללה ובמוסד המכשיר, יכולות הוראה והוראה בפועל. 

יץ על שנת הכשרה נוספת או על הפסקת במקרה של אי עמידה בקריטריונים אלה יכולה המועצה להמל

 לימודים. 

 

 *נהלי למידה מרחוק בתקופת הקורונה

ההתנסות הקלינית תיעשה בהתאמה למצב הלמידה של הגנים ושל בתי הספר ובהתאם להנחיות משרד 

 החינוך. למידה מרחוק תיעשה רק במקרים בהם הגן או כיתת ההתנסות עברו ללמידה מרחוק. 

 ת קלינית בלמידה מרחוק במידה ובתי הספר והגנים פועלים באופן פיזי. לא תתאפשר התנסו

 במקרים חריגים יש לפנות לוועדת סטטוס. 

 

 

 

 

 


