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היחידה להכשרה מקצועית
היחידה ל הכשרה מקצועית פועלת ברוח התפיסה החינוכית של בית הספר  ,הגורסת התאמה
והשלמה בין ההוראה בכתה ובין ההוראה בשדה.
תפיסה זו מיושמת ע "י היחידה ברמת המקרו  ,דהיינו :שקידה על בחירה של שדות איכותיים
גוון הזדמנויות למידה  ,התאמת המדריכים
מתאימים המאפשרים חשיפת הסטודנטים למ
לסטודנטים ופיקוח על הלמידה.
אוכלוסיית היעד של היחידה הם הסטודנטים  ,אך פעילות היחידה מתמקדת במורים  ,במדריכים
ובמנהלי השירותים ,המהווים את מערכת הפעולה ומערכת היעד כאחד.

תפקידי היחידה להכשרה מקצועית:
א.

בחירת שדות ומדריכים איכותיים:
קביעת ועדכון הקריטריונים להתאמת שרות ובחירת מדריכים.
חיפוש אחר שדות ומדריכים העונים לקריטריונים.
שימוש בתהליכים משופרים למיון מדריכים.

ב.

אחריות אדמיניסטרטיבית על ההכשרה המקצועית:
הוצאת מינויים ותשלום למדריכים.
עזרה למורים בקשר עם המדריכים בשדה  -הזמנות לפגישות.
הכנת והעברת מידע לסטודנטים.
פרוטוקולים של ישיבות מדריכים.

ג.

טיפוח מערכות היעד והפעולה )המדריכים(

(1

שיפור היכולת ודרכי ההוראה של המדריכים
ייזום ארגון ופיתוח של קורסים והשתלמויות למדריכים  ,הן בנושאי הדרכה והן ב נושאים
כלליים ,המהווים השלמה והעשרה של תכנים רלוונטיים להוראה בשדה.
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פיתוח ועדכון תכניות הכשרה מקצועית המותאמות לשנת הלימוד של הסטודנט.
הוצאת חומר כתוב בנושא הדרכה ובנושאי הכשרה מקצועית.
ארגון כנסים ומפגשים בין מנהלים ,מדריכים ומורים.
כתובת לשאלות והתלבטויות של מורי ביה "ס סביב קשיים המתגלים במהלך שנת הלימודים
בין הסטודנט למדריך.
(2

דאגה לזכויותיהם של המדריכים  .הפעילות היא הן ברמת ביה
)באמצעות מועצת לימודי שדה(  -קידום מעמדם ,מימוש הזכויות.

ד.

שיפור דרכי ההוראה וכלי ההערכה

(1

באמצעות מחקר:

"ס והן ברמה הארצית

ייזום ומעורבות היחידה במחקר ועידוד מחקר בקרב מורים ותלמידי תואר שני.
איסוף מידע עדכני על מחקרים בתחום ההכשרה בשדה בארץ ובעולם.
(2

פיתוח מודלים שונים של מרכזי למידה.

(3

עיצוב מחדש ו/או בניה של כלי הערכה שונים המסייעים ללמידת הסטודנט

ה.

פיקוח על הלמידה בשדה:
כינון הסכמי עבודה ממוסדים בין ביה "ס למדריכים ולשירותים שיאפשרו הערכת ההתערבות
ותוצאותיה.
קשר רצוף עם מורי ביה"ס.
ביקורים בשירותים השונים.
מתן מענה לשאלות שונות של סטודנטים ומדריכים בנושאי הלמידה בשדה.
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מבנה היחידה להכשרה מקצועית
ראש היחידה

-

מזכירת היחידה -

ד"ר רונית אבן זהב  -שעות קבלה בתאום מראש
מירב רוט-אטיאס  -שעות קבלה בימים א'-ה'

09.30-13.30

מרכזת מקצועית

-

אילנה זקס  -שעות קבלה בתאום מראש

כתובת היחידה

-

בנין בוב שאפל חדר  101,102טלפון 03-6409127

כתובת למשלוח דואר

פקס -
דוא"ל:

-

היחידה להכשרה מקצועית
בית הספר לעבודה סוציאלית
קריית האוניברסיטה רמת אביב ת"ד 39040
תל-אביב 69978
03-6409182
meiravro@tauex.tau.ac.il

הוועדה להכשרה מקצועית
הוועדה מתפקדת כתת-ועדה של ועדת ההוראה.
היא מטפלת בהיבטים המקצועיים והמנהליים הקשורים בלמידת השדה  ,כמו :פיקוח על פיתוח
תוכניות הכשרה מקצועית ,פיתוח וקידום סגל המדריכים ,פיתוח מרכזי למידה.
הוועדה מעורבת בתהליכי קבלת הח

לטות הקשורות למדיניות בית הספר בענייני

הכשרה

מקצועית תוך לקיחת חלק בדיוני ועדת ההוראה בנושאים אלה.
בוועדה חברים מורים מקבוצות השיטות וההתרכזויות

 ,היחידה ל הכשרה מקצועית  ,נציגי

מדריכים ונציגי סטודנטים.
סטודנטים ומדריכים מוזמנים להעלות שאלות ,קשיים והצעות הקשורים ללימודי השדה באמצעות
נציגיהם או בפניה ישירה ליחידה להכשרה מקצועית.

