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מידע כללי לסטודנט/ית בתוכנית מוסמך (פרקטיקום)
בשנת הלימודים השניה בתוכנית המ"א על כל סטודנט/ית להשלים התנסות בשדה במסגרת הפרקטיקום .מטרת
הפרקטיקום להעשיר את מיומנויותיו/ה המקצועיות בעולם הפרקטיקה ולאפשר אינטגרציה בין התיאוריה
והפרקטיקה בתחום בו מתמחה הסטודנט/ית במסגרת לימודיו במ"א.
הפרקטיקום מתחיל עם תחילת שנת הלימודים ומסתיים עם סיום שנת הלימודים.
מסגרת הפרקטיקום כוללת התנסות בפועל של יום בשבוע לאורך שנת הלימודים ,ז"א כארבע שעות שבועיות של
טיפול ישיר ,ושלוש שעות של ישיבות צוות ,הצגות מקרה וכו' ושעה וחצי להדרכה פרטנית .היקף ההדרכה הוא 50
שעות לאורך שנת הלימודים .ההדרכה תינתן ע"י מדריך/ה אישי/ה של הסטודנט/ית באופן רצוף וסדיר בכפוף
לחוזה הדרכה שנחתם בין המדריך/ה והסטודנט/ית עד תחילת שנת הלימודים .מטרת ההדרכה לתרום
להתפתחותו/ה המקצועית של הסטודנט/ית ,אשר לרוב הינו/ה כבר עובד/ת סוציאלי/ת ובעל/ת התנסות של מספר
שנים בעבודה בשדה .במסגרת הפרקטיקום ניתנת ההזדמנות להרחבת והעמקת הניסיון המקצועי ולרכישת ידע,
אשר תורמים להתפתחות הסטודנט/ת כאיש/ת מקצוע.
 .1עד תחילת שנה"ל יש לחתום על חוזה הדרכה בין הסטודנט/ית למדריך/ה .את החוזה יש להעביר ליחידה
ללימודי שדה לגב' לילך אורון .החוזה החתום מהווה אישור על פרקטיקום עבור הסטודנט/ית ואסמכתא להוצאת
מינוי למדריך/ה לצורך תשלום שכר הדרכה.
 .2בימי שני בין השעות  18:00-20:00יתקיימו קבוצות הדרכה ,חובת השתתפות פעילה.
החלוקה לקבוצות ההדרכה תתפרסם עם תחילת שנת הלימודים.
 .3בסיום סמסטר ב' יש להעביר הערכה מסכמת על הפרקטיקום באמצעות טופסי הערכה אשר נמצאים באתר
היחידה ללימודי שדה.
 .3בסיום שנת הלימודים ,הסטודנט/ית יקבל אישור על סיום הפרקטיקום רק לאחר מילוי כל חובות הפרקטיקום.
סה"כ חובות הפרקטיקום הינן כדלקמן:
א .הערכת סוף פרקטיקום של המדריך/ה חתומה על-ידי המדריך/ה והסטודנט/ית.
ב .אישור המדריך/ה הקבוצתי/ת על עמידה בחובות ההדרכה הקבוצתית.
הפסקה בלתי מתוכננת בפרקטיקום במשך שנת הלימודים בגין סיבות בלתי צפויות חייבת דיווח בכתב למתאמת
הפרקטיקום.
הנך מתבקש להביא מכתב זה למפגש הדרכה הראשון.
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