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יעדי ההוראה:
מטרה
 .1ההכשרה המעשית בעבודה סוציאלית משמשת הכנה לעיסוק במקצוע .ההכשרה מיועדת להקנות
בצורה שיטתית את הידע ,המיומנות והגישות הדרושים לפעולה במסגרת המקצוע ולאפשר ביצוע
יעיל של תפקידים בשירותים השונים.
 .2בשנה זו מושם דגש על חשיפה לשירותים השונים ולתפקיד העו"ס במגוון התחומים .הסטודנט
בסיומה של השנה ,צריך להכיר את סוכנויות הרווחה בתחומים השונים ולהתמצא בעקרונות
העבודה הסוציאלית .כמו כן ,על הסטודנט להפנים את הערכים הבסיסיים של המקצוע ולהיות בעל
מודעות לאחריות המקצועית של העו"ס בתהליכי התערבות פרטניים ,משפחתיים ,קהילתיים
ומדיניים.
פרשיות לימודים:
סמסטר א
 .1הסטודנט יכיר באופן ראשוני סוכנוית של שירותי הרווחה בדרום בתחומים של בריאות ,בריאות הנפש,
תקון ,התמכרויות ,נכויות ומוגבלויות ,נוער ,קשישים ועוד.
הסטודנט ייפגש עם עובדים סוציאליים ,מטופלים ומנהלי שירותים וייחשף אל תפקידי העו"ס בשטח,
ערכי המקצוע ,סוגיות אתיות ודרכי התערבות שונות.
סמסטר ב
 .1הסטודנט ילמד את הקורס "אירגוני החברה האזרחית" ובצמוד לו בהכשרה מעשית ישתתף במספר
סיורים בארגונים העוסקים בחברה האזרחית .וייחשף לסוגיות השונות בתפקיד העו"ס.
 .2הסטודנט ייפגש עם עובדים סוציאליים ,ארגונים ועמותות הפועלים לשינוי חברתי בחברה האזרחית.
הסטודנט ייחשף לערכי המקצוע ,דילמות מהשטח ומורכבות המציאות כיום עבור מקצוע העבודה
הסוציאלית.

דרישות והרכב ציון הקורס
דרישות:
 .1בסמסטר א' הסטודנטים ישתלבו בקבוצות על פי הנושאים השונים ויעברו ימים מרוכזים בכל
תחום .כל סטודנט ייחשף במהלך סמסטר א' לשני תחומים שונים של סיורים.
 .2ההכשרה תתקיים בימי חמישי 8 ,שעות ליום .שעות ההכשרה יקבעו על פי קבוצת הסיורים אליה
ישתייך הסטודנט.
 .3הסטודנט יידרש לכתוב יומן רפלקטיבי בסיום כל יום ולהגישו למדריך  .בנוסף ,על הסטודנט להגיש
תרגיל מסכם בסיומו של כל סבב ,סה"כ  2תרגילים .הערכת המטלות תהיה בציון עובר /נכשל
ותהווה תנאי מעבר לסמסטר ב'.
 .4בסמסטר ב' כחלק מהקורס "אירגוני החברה האזרחית" ומההכשרה מתקיים יום אוריינטציה שהינו יום
חובה כתנאי להשתתפות בקורס ובסיורים של ההכשרה המעשית.
לא יינתן אישור להתחיל את הקורס ואת ההכשרה המעשית של סמסטר ב' ללא השתתפות ביום האורינטצייה!

 .5ההכשרה בסמסטר ב' תתקיים בקבוצות בימי חמישי מספר פעמים במהלך הסמסטר .הסטודנטים ישובצו
לקבוצות לפני תחילת סמסטר ויקבלו מראש הודעה על התאריכים.
 .6נוכחות בימי ההכשרה היא חובה .במקרה של מחלה ,מילואים או לידה יש להמציא אישורים מתאימים
ליחידה להוראה בשדה .כל היעדרות תידון בוועדת הוראה והסטודנט יפעל על פי הנחייתה.
היעדרות לא מאושרת תוביל לכישלון בהכשרה המעשית.
 .7יש להקפיד על לבוש הולם בהכשרה בהתאם לכללי השירות בו נעשית ההכשרה .כלומר להימנע מלבוש
חשוף מאוד ,נזמים בפנים ובחלקי הגוף ,ולבוש העלול לפגוע ברגשות המטופלים.
 .8הסטודנט יחתום על "קוד האתיקה המקצועית של העובדים הסוציאליים בישראל" ויידרש לסודיות
ולהתנהגות על פי כללי האתיקה המקצועית כפי שנקבעו בקוד זה ו"חוק העובדים הסוציאליים"1996 ,
וכן בקוד האתי של אוניברסיטת בן גוריון הנמצא באתר האוניברסיטה.
כללי מעבר בהכשרה מעשית
ההשתתפות בכל הסיורים ביום הפתיחה ,וביום אוריינטציה ,והגשת התרגילים בסמסטר א' וב' הינה חובה
ומהווה תנאי להשלמת החובות של ההכשרה המעשית.
כל היעדרות ו/או אי השתתפות ו/או אי עמידה במטלות תגרור ציון נכשל בהכשרה של שנה א' ולא תאפשר מעבר
לשנה ב' .למעט מקרים חריגים של מילואים ,אשפוז ,שיועלו לדיון בוועדת הוראה מחלקתית.
ציון עובר בסמסטר א' הינו תנאי מעבר להכשרה מעשית ולקורס "אירגוני החברה האזרחית" בסמסטר ב'.
סטודנטים שנכשלו על רקע של בעיות אתיקה ,וועדת ההוראה במחלקה תדון בהמשך לימודיהם במחלקה.
רשימה ביבליוגרפית:
רשימה ביבליוגרפית תימסר במהלך השנה ע"י המדריך/כה בהתאם לשירות בו עושה הסטודנט הכשרה ,ובהתאם
לצורכי הלמידה של הסטודנט.
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