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דרישות קדם (אם אין נא לרשום אין)/מקביל
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מיומנויות ראיון שנה א'
הכשרה מעשית שנה א'
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מתודיקה ודרכי הוראה
כחלק מתפקדינו כמורי שיטות:


נלווה את תהליך הלמידה בכיתה ואת תהליך ההכשרה המעשית.



נקיים עם כל אחד מהסטודנטים שני מפגשים אישיים.



נעמוד בקשר טלפוני רציף עם המדריכים בהכשרה בשדה ונקיים עם הסטודנט והמדריך מפגש משותף במקום
ההכשרה בחופשת סמסטר.
נקיים שני מפגשים קבוצתיים עם המדריכים לעדכונים והדרכה על הדרכה.
הקשר בין הסטודנטים למורה השיטות יתקיים באמצעות הודעות מייל .שיחות טלפון או דיאלוג בווטסאפ
יתאפשרו אך ורק באישור ובגבולות הזמן שיוגדרו ע"י מורה השיטות.




חובות הסטודנט/ית:
חובה


נוכחות ב 85% -מהשיעורים לפחות ולאורך כל השיעור (בשיעורים בנוכחות פיזית או במקוון).
מותרת היעדרות של עד  2שיעורים בסמסטר.



כניסה לשיעורים בזמן (בנוכחות פיזית או במקוון) .
מותר שימוש בטלפונים אך ורק לצורכי צפייה בשיעורים מקוונים.



בשיעור מקוון:


יש לדאוג לפניות מלאה.



המצלמות נדרשות להיות פתוחות לאורך כל השיעור.



יש לדאוג להימצא בחדר שקט המיועד ללמידה ומבטיח שמירה על סודיות ,חיסיון ופרטיות.
(לא תאושר השתתפות בשיעור -בהליכה ,בנהיגה וכדומה)



הצגת מקרה-


כל סטודנט יידרש להצגת מערכת פונה מול הכיתה.

לצורך הכנת הצגת המקרה על הסטודנט לשלב בין דילמה/סוגיה הקשורה למערכת הפונה ,לבין
התכנים והנושאים הנלמדים על פי תוכנית הסילבוס.





הגשת מטלות -


את כל המטלות יש להגיש באמצעות המודל.



כל איחור במועד ההגשה ללא אישור המרצה יגרור הפחתה של  5נק' לכל שבוע איחור

לימוד המצגות והמאמרים על פי תוכנית הסילבוס לפני כל שיעור כהכנה לדיון בסוגיות.
ייתכנו תרגילים ומטלות המחייבים השתתפות/הגשה.



מעבר לשנה ג' מותנה בנוכחות ב  85%מהשיעורים ,בציון עובר בהכשרה מעשית ,ולפחות ציון 70

בקורס שיטות (בהתאם למפורט בטבלת "דרכי הערכה")
במתווה של למידה מקוונת בתקופת הקורונה ,יתקיימו בכל סמסטר שני שיעורים פרונטליים במכללה



(בתחילת שנת הלימודים ובאמצע כל סמסטר) .מועדי השיעורים מופרטים בטבלת נושאי הקורס.
ייתכנו שינויים על פי הנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה ובהתאם להוראות המכללה.
* הערה -סטודנט שנכשל בעבודת סמסטר א' או ב' ,יוכל להגיש את העבודה בשנית (לאחר התיקון) ,לכל המאוחר
עד שבועיים ממועד החזרת העבודה .הציון המקסימלי שניתן יהיה לקבל בהגשה שניה הנו 80 -
דרכי הערכה ומשקלן בציון הסופי
דרכי הערכה

שם המטלה

הצגת מקרה בכיתה

הצגת מקרה -הצגת מערכת פונה ודילמה מקצועית

משקלן

ציון עובר

באחוזים% -

במטלה

20%

70%

מההכשרה בשדה
סימולציה -בקבוצה

הצגת סימולציה/דוח תהליכי בקבוצות -במיומנויות

עובר/נכשל

התערבות הנלמדות.
עבודת סוף סמסטר א'

עבודת איסוף מידע לקראת הערכה

35%

70%

פרויקט קהילתי

הצגת הפרוייקט הקהילתי .1 :הצגה בכיתה  .2הכנת

10%

60%

דף מידע  .3הכנת הפוסטר לאירוע סיום שנה חוגי
עבודת סוף שנה

עבודה מסכמת הערכה פסיכו-סוציאלית

35%

מטלות קריאה והגשה

מטלות קריאה והגשה בהתאם לתכני הקורס וחומרי

עובר/נכשל

אישית

הקריאה

מטלות קריאה והגשה

מטלות קריאה והגשה בהתאם לתכני הקורס וחומרי

קבוצתיות

הקריאה

סה"כ

70%

עובר/נכשל
100%

תיאור\תקציר הקורס (הרציונל ,תפקידו בתוכנית ,דגשים ,ייחודיות ומהלכו וכיו"ב)
קורס שיטות התערבות בשנה ב' ,הנו קורס שנתי אשר נועד ללמד את גוף העשייה של העבודה הסוציאלית .הקורס
מלווה את תהליך ההכשרה של הסטודנט בשדה ,תוך שהוא משלב בין ידע תיאורטי ,לסוגיות העולות מתהליך
ההכשרה המעשית .הלמידה תתבסס על המודל הגנרי (כולל גישת המערכות והגישה האקולוגית) ועל שלבי

ההתערבות המתוכננת בעבודה הסוציאלית .הלמידה תתמקד במיומנויות של איסוף מידע ,אבחון והתערבות
הנגזרות מהמודל הגנרי ,ובבניה של הערכה פסיכוסוציאלית ותכנון תהליך התערבות בהתאם לצרכיו של הפונה.
במהלך הלמידה ,ירכשו הסטודנטים מיומנויות התערבות ,תוך התייחסות לרבדים השונים במערכת הפונה (ברמת
המיקרו ,מזו ומאקרו).
מטרות הקורס:
.1

למידה והכירות עם המודל הגנרי בעבודה סוציאלית.

.2

למידה של מיומנויות אבחון ,הערכה והתערבות עם מערכת הפונה.

.3

בניית הערכה פסיכו-סוציאלית

.4

למידה ויישום של תכנון התערבות שיטתית ברמת הפרט ,המשפחה ,והקהילה.

.5

שילוב בין הידע בתחומי התערבות בעבודה סוציאלית ,לבין יישומו ברמות ההתערבות של הפרט
והקהילה.

תוצרי למידה (מה מצופה מהסטודנט/ית להבין ,לבצע וכו' בסוף הקורס)
.1

הסטודנט ידע ליישם את שלבי ההתערבות השיטתית בהכשרה המעשית (באופן פרונטלי ומקוון).

.2

הסטודנט ידע לזהות וליישם מיומנויות התערבות שונות בשדה (באופן פרונטלי ומקוון).

.3

הסטודנט ידע לבנות תוכנית התערבות וליישמה עם מערכות פונים ברמות התערבות שונות (באופן
פרונטלי ומקוון).

.4

הסטודנט ילמד לזהות היבטים אישיים אותם הוא מפעיל בתהליכי ההתערבות המקצועית שלו
(באופן פרונטלי ומקוון).

.5

הסטודנט ילמד לפתח חשיבה ביקורתית אודות תהליכי ההתערבות

נושאי \ תכני הקורס (סמסטר א):
מספר מפגשים\ הערות לגבי
נושא
מטלות הקורס
שעות
ומטלות בשדה
שיעור מס1 .
היכרות ,תיאום ציפיות בניית חוזה
21.10.20
קבוצתי והצגת הקורס והמטלות.
התחלת הכשרה
אירוע פתיחת הכשרה מעשית (משותף שיעור מס2 .
מעשית29.10.20.
28.10.20
שנה ב' והסבה א')
א .כניסה לשירות במסגרת ההכשרה
המקצועית וביסוס יחסי הדרכה.

שיעור מס3 .
4.11.20

ב .הכירות עם הדו"ח התהליכי
א .איסוף חוויות מהיציאה הראשונה
לשדה.

עריכת חוזה בין
המדריך לסטודנט

חובה
פריט 1
פריט מס4 .
מומלצת
פריטים 3 ,2
חובה
פריט מס(ch. 1) 9 .
מומלצת
פריטים 10 ,9 ,7,1

הגשת מיפוי
שירות למדריך

חובה
פריטים מס7, 5 .
מומלצת
פריט מס8 .

2.11.20
שיעור מס4 .
11.11.20

ב .מבוא לגישה הג'ינירית – הגישה
האקולוגית
א .איסוף חוויות מהשדה והתייחסות
לדוחות השדה

שיעור מס5 .
18.11.20

ב .הברית הטיפולית  -מפגש ראשון
עם פונה ,משמעות תפקיד המטפל
ומיהו הפונה  -צפייה בסרט
המדגים פגישה ראשונה.
תהליך התערבות מתוכנן
The Generalist Intervention
)Model (GIM

שיעור מס6 .
25.11.20

איסוף מידע לקראת הערכה על מערכת שיעור מס7 .
הפונה (ברמה הפרטנית ,המשפחתית 2.12.20
והקהילתית)

עבודה סוציאלית בשעת חירום
הצגת מקרה 1

מספר פריט ממקורות
חובה/מומלץ

חובה
פריט מס( 9 .עמ' )32-48
מומלצת
פריט מס5 .
הגשת מיפוי
שירות למורי
שיטות התערבות
(לאחר תיקון
בעקבות הערות
מדריך וחתימת
המדריך)

שיעור מס 8 .הגשת הפרופיל
הקהילתי למורה
9.12.20
קורס התערבות
קהילתית עד

חובה
פריט מס6 .
פריט מס( 7 .פרק )8

פריט מס2 .

 .10.12עד השעה
12:00
הגשת תוכנית
הדרכה למורי
שיטות
(מהמדריך)
טיפול מקוון
הצגת מקרה 2
מיומנויות התערבות-תמיכתיות
וסביבתיות

שיעור מס9 .
16.12.20
(חנוכה)
שיעור מס10 .
23.12.20

חובה-
פריט מס10 .
(לסימולציה)

הצגת מקרה 3
הצגת מקרה 4

הגדרת בעיה

שיעור מס11 .
30.12.20

הצגת מקרה 5

הערכה :מאבחנה להערכה

שיעור בנוכחות
פיזית במכללה
הגשת דו"ח
תהליכי למורי
שיטות לאחר
קבלת משוב
המדריך

שיעור מס12 .
6.1.21

חובה
פריטים מס(8 ,6 ,3 .פרק
)9
מומלצת
פריט מס4 .
פריט מס( 9 .פרק
ההערכה)

הצגת מקרה 6
הערכה :מימדים להערכה וחשיבה
הערכתית

שיעור מס13 .
13.1.21

הצגת מקרה 7
הערכה :שאלות הערכתיות והמודל
הספיראלי.
סיכום סימסטר א'

שעור 14
20.1.21

חובה
פריט מס6 .
מומלצת
פריט מס6 .

הגשת הצעת
פרויקט קהילתי
למורי שיטות
ולמדריך (נספח
יא בסילבוס
הכשרה)
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)' (סמסטר ב:נושאי \ תכני הקורס
מספר פריט ממקורות

הערות לגבי מטלות

מספר שיעור
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