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סדנא זו מהווה מרכז בתהליך ההכשרה של היועץ החינוכי .במהלך הסדנה יעובדו וינותחו נושאים
העולים מתוך תצפיות הסטודנטים בעבודת היועצים בבית הספר ומהתנסויותיהם.

מטרות הקורס
* הכרות עם עבודת היועץ החינוכי תוך הבחנה בדומה ובמשותף כמו גם בשונה ובייחודי בין
סגנונות הייעוץ השונים.
* דיון בהשקפות ,עקרונות התלבטויות ודילמות שביסוד המעשה הייעוצי.
* פיתוח ראיה מערכתית של ביה"ס כארגון ומקומו של היועץ בתוכו.
* טיפוח רגישות לתהליכים תוך אישיים ובין-אישיים ,רגשיים וקוגניטיביים הפועלים בחיי
היום יומיום בביה"ס בכלל ובהקשר הייעוצי במיוחד.
* טיפוח ה"אני המקצועי" של הסטודנט תוך בדיקת תפיסותיו ,רגשותיו ,רצונותיו ,כוחותיו,
חולשותיו ונטיותיו.
חובות הסטודנט בקורס
* ההתנסות בשדה תמשך לאורך השנה כולה החל מחודש ספטמבר ועד סוף חודש יוני ,כולל
חופשת הסמסטר.
* הסטודנט יבקר בבית הספר יום בשבוע (יום עבודה של חמש שעות לפחות– מינימום  120שעות
בשנה) .אנו נקפיד על פיזור השעות לאורך השנה כולה.
* ההתנסות תכלול :ליווי של היועצת במשימות השונות ותצפית על עבודתה ועל עבודת בעלי
תפקידים אחרים בבית הספר .השתתפות בישיבות שונות הנערכות בבית הספר ,השתתפות
בפעילויות חוץ בית ספריות כגון :טיולים מסיבות ,ביקורי בית ,פרויקטים מיוחדים ,ימי הורים.
* במהלך ההכשרה ,יתנסו הסטודנטים בהתערבויות שונות על פי התוכנית הבאה:
תלמידי שנה א' :התערבות פרטנית אחת לפחות.
תלמידי שנה ב' :שתי התערבויות פרטניות והתערבות קבוצתית או כיתתית
אחת לפחות.
התוכנית להתערבות תיקבע בתיאום בין היועצת המאמנת ,הסטודנט ,ומנחת הקורס.
* כל יום התנסות ילווה בדוח כתוב שיוגש למנחת הקורס בשיעור שאחרי הביקור בבית הספר
(פעם בשבוע) .עיכוב בהגשת דוחות שעולה על שלושה שבועות יגרום להפסקת הלימודים בקורס.
* כל חודש יוגש דף נוכחות החתום על ידי היועצת .חתימת היועצת מאשרת את מספר הימים
והשעות שהסטודנט שהה בבית הספר.
* לקראת סוף הסמסטר על הסטודנט לתאם פגישה לסיכום הסמסטר וההתנסות עם מנחת
הקורס .במקביל תקיים מנחת הקורס שיחה עם היועצת המאמנת של כל סטודנט על מנת לקבל
את התרשמותה מהסטודנט והתפתחותו המקצועית.

