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 )מסלול בנים( ג"תשפ ל"שנה קלינית התנסות תקנון

 רציונל

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

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

 ר. החברתיות של המוסד המכשיזה לקחת חלק בפעילויות החינוכיות ו

של  ההתנסות כוללת צפייה במורים מכשירים וכן הוראה כיתתית, קבוצתית ופרטנית בליווי ובפיקוח

 ר.המדריכים וצוות ההוראה המכשי

 קיימות תכניות ייחודיות, המותאמות לאופיו שלחנ"מ וחינוך בלתי פורמלי(  על יסודי) בכל מסלול לימודים

 ם.לומדיהמסלול ושל גיל ה

 80%סיימו את חובות ההתנסות הקלינית, למדו  םבסיום שלוש שנות לימודים, ובתנאי שהסטודנטי

ם זכאים , ה(זה"ב, ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה) מהקורסים האקדמיים וסיימו את סדנאות החובה

. וראהלהתחיל בתקופת הסטאז' במערכת החינוך, לקראת קבלת רישיון ה םשמאפשר לה 80%לאישור 

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

 ם.הסבה להוראה, יתבצע הסטאז' לאחר סיום לימודיהים העוש םאקדמאי

 

 הקלינית בהתנסות נוכחות

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

את  וליידע ךהסטודנט להשלים את הימים שנעדרו בהם. בכל מקרה של היעדרות יש לקבל אישור מהמדרי

 ט.הסטודנך המורה המכשיר, ואנשי צוות נוספים בהתאמה לנהלים שגובשו במוסד המכשיר אליו שיי

 

 ה. במקרים של מחלה, ובהצגת אישור רופא, ניתן להיעדר עד יום אחד בכל סמסטר ללא חובת השלמ

 )אקדמימרכז פדגוגי )באישור מפ"א  ,היעדרות של מעל יומיים בשנה מחייבת השלמת הימים החסרים

 .ךובתיאום עם המדרי

 סטודנט שנעדר מעל שלושה ימי התנסות בכל סמסטר יפנו לוועדת סטטוס לקבלת אישור על השלמת

 ת. הימים המתבקש

ם זכאים וב משפחה בדרגה ראשונה, הסטודנטיבמקרים של היעדרות בשל חתונה או להבדיל שבעה על קר

 ע. להיעדרות של שבו

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

 .מחייבת השלמה

 

 הקלינית בהתנסות ציון

 . לא ניתן לעבור משנה לשנה ללא70בקורסי דידקטיקה, מתודיקה ובהתנסות הקלינית ציון "עובר" הוא 

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

 ם.מלוויה
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 שיבוץ

 יקולים פדגוגייםבהתנסות הקלינית יתקיים על פי החלטת המכללה ובהתאם לש םשיבוץ הסטודנטי

 ם.ומקצועיים נוספי

 

 נהלי עבודה

לתאם באופן אישי עם המורה המאמן את המפגש הראשון בינכם. במפגש זה תתאמו ציפיות, תקבעו עליכם 

 בכתה. צפייהההתחלת ואת נוהלי התקשרות, 

בה  , ניתן גם לעשות כמה צפיות בודדות בכיתהה ברצף להכרת הכיתהימומלץ לעשות כמה שיעורי צפי

במורים ובכיתות נוספות ה יש לעשות יתלמדו גם אצל מורים ממקצועות אחרים. את שאר שיעורי הצפי

 בתחום ההתמקצעות שלכם.

 עם המורה בו צפיתם, ונסו לדון איתו על מה שראיתם. רק כך ניתן ללמוד! חחוה, דאגו לשילאחר הצפי

 השיעור סייעו זה לזה בהפקת לקחים. . לאחרהמתנסה באותו מוסדניתן ורצוי לצפות בעמית סטודנט 

 יה על מה שראיתם!יה, יש למלא דוח צפילאחר כל צפי

 לאחר שתחושו בטחון, פנו למורה המאמן ובקשו תאריך וחומר להעברת שיעור.

אין להעביר שיעורים כפולים, מותר להעביר שני שיעורים באותו  כל שיעור יוכן מראש עם מערך מסודר.

 יום לכיתות שונות.

את מערכי השיעור יש לשלוח למדריך הפדגוגי, לפני העברת השיעור, ולקבל את אישור המדריך לתקינותו. 

 רק לאחר קבלת אישור המדריך ניגשים להעברת השיעור.

 

 פדגוגית מועצה נהלי

לשנה  בהתנסות הקלינית. מעבר משנה םפעמיים בשנה תכונס מועצה פדגוגית ותדון בהתקדמות הסטודנטי

תפקוד ת, מבחינת נוכחו םבהחלטת המועצה הפדגוגית. בדיוני המועצה ייבדקו נתוני כלל הסטודנטייותנה 

במקרה של ל. שוטף, תקשורת עם הצוות המלווה במכללה ובמוסד המכשיר, יכולות הוראה והוראה בפוע

 .םלימודי אי עמידה בקריטריונים אלה יכולה המועצה להמליץ על שנת הכשרה נוספת או על הפסקת

 

 הקורונה בתקופת מרחוק למידה נהלי*

החינוך.  ההתנסות הקלינית תיעשה בהתאמה למצב הלמידה של בתי הספר ובהתאם להנחיות משרד

 ק.ת ההתנסות עברו ללמידה מרחוולמידה מרחוק תיעשה רק במקרים בהם כית

 י.לא תתאפשר התנסות קלינית בלמידה מרחוק במידה ובתי הספר פועלים באופן פיז

 ס.קרים חריגים יש לפנות לוועדת סטטובמ

 


