הפקולטה למקצועות הבריאות
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הכשרת מדריכים קליניים
במקצועות הבריאות
קורסים משותפים
לפיזיותרפיסטים ,למרפאים בעיסוק
ולקלינאי תקשורת
הזמנה לקורסי מדריכים קליניים -תשע”ז
בהנחיית :גב’ זהבה זרחי
קורס מדריכים קליניים שלב א’
משך הקורס:
 4ימי לימוד בין השעות .15:00-9:00
יום הלימודים האחרון יחל בשעה  8:30ויסתיים בשעה ( 15:30סה”כ  33שעות אקדמיות).
תאריכים:
קורס אוקטובר( 27/10/16 :יום ה’)( 1/11/16 ,יום ג’)( 7/11/16 ,יום ב’)( 17/11/16 ,יום ה’)
קורס ינואר( 5/1/17 :יום ה’)( 11/1/17 ,יום ד’)( 17/1/17 ,יום ג’)( 26/1/17 ,יום ה’)
קורס אפריל( 20/4/17 :יום ה’)( 25/4/17 ,יום ג’)( 3/5/17 ,יום ד’)( 11/5/17 ,יום ה’)
קורס יולי( 6/7/17 :יום ה’)( 12/7/17 ,יום ד’)( 17/7/17 ,יום ב’)( 25/7/17 ,יום ג’)
קהל היעד:
פיזיותרפיסטים וקלינאי תקשורת עם ותק מקצועי של שנתיים ויותר ,ומרפאים בעיסוק בעלי ניסיון
בעבודה של שנה וחצי לפחות ,שעדיין לא עברו קורס הדרכה ,או מעוניינים לרענן את הידע והכלים
לגבי הדרכת סטודנטים.

הקורס יקנה ידע בנושאים הבאים:
תפיסת תפקיד המדריך
עקרונות להדרכת מבוגרים
תקשורת ככלי הדרכתי ומיומנות הקשבה פעילה
שלבים אוניברסליים בלמידה כעוגנים בתכנון הכשרה
מיומנויות להתמודדות עם התנגדויות של סטודנטים
זיהוי סגנונות הדרכה מעוררי התנגדות אצל הסטודנט והתאמת סגנונות תמיכה
תכנון שלב האוריינטציה וגיבוש חוזה הדרכה עם הסטודנט
פיתוח דפי פעילויות למידה בנושאים רלוונטיים למקום ההכשרה
מיומנות בניית יום תצפית והדרכת הסטודנט ביום זה
הקורס יכשיר להדרכת סטודנטים ,כולל הכנה לימי תצפיות ופעילויות למידה למהלך ההכשרה.

קורס מדריכים קליניים שלב ב’
משך הקורס:
 4ימי לימוד בין השעות ) 15:00-9:00סה”כ  32שעות אקדמיות).
תאריכים:
קורס ספטמבר( 15/9/16 :יום ה’)( 21/9/16 ,יום ד’)( 29/9/16 ,יום ה’)( 9/10/16 ,יום א’)
קורס מרץ( 23/3/17 :יום ה’)( 28/3/17 ,יום ג’)( 19/4/17 ,יום ד’)( 27/4/17 ,יום ה’)
קורס יולי( 4/7/17 :יום ג’)( 10/7/17 ,יום ב’)( 19/7/17 ,יום ד’)( 27/7/17 ,יום ה’)
קהל היעד:
מרפאים בעיסוק בעלי ניסיון בעבודה של שנתיים לפחות ,שעברו קורס הדרכה קצר באחד המוסדות
האקדמיים ,או מדריכים בעלי ותק בהדרכה של  6סטודנטים לפחות ,המעוניינים לרענן את הידע
ולהעשיר את ארגז הכלים בהדרכת סטודנטים.
קלינאי תקשורת עם ותק מקצועי של שנתיים ויותר שעברו קורס הדרכה שלב א’ בקריה האקדמית אונו.
פיזיותרפיסטים שעברו קורס הדרכה שלב א’ בקריה האקדמית אונו ומעוניינים להתקדם ולהמשיך את
ההכשרה לקראת תואר מדריך קליני מוסמך.
הקורס יקנה ידע בנושאים הבאים:
איתור סגנונות למידה המשפיעים על דפוסי עבודה אישיים של המודרך
מודל לתכנון אסטרטגי וקבלת החלטות בתכנון ההדרכה
פיתוח יכולת “העברה” מהלמידה ליישום במציאות
פיתוח הדרכה על פי מודל תל”מ )תכנון לפי מצבים מייצגים(
תכנון מבנה עקרוני למסלול הכשרה לאור המטרות והיעדים שהוגדרו
המדריך כחונך  -מיומנויות העברת משוב אישי לסטודנט ולעובד
תהליך הערכת סטודנט ומיומנויות יישום פגישת הערכה
תהליכי סיום ופרידה
אתיקה בהדרכה
הקורס יכשיר להדרכת סטודנטים מכל ההכשרות המעשיות ,כולל תכנון מהלך ההכשרה ותכנון
התנסויות במהלך ההכשרה.

שימו לב :במסגרת קורס שלב ב’ ,ייערך במרכז הסימולציות של הקריה האקדמית אונו,
תרגיל מסכם של העברת משוב בפגישת הדרכה .חוויה לימודית מעשירה וייחודית!

דמי השתתפות:
מרפאים בעיסוק:
שלב א’/ב’ :הקורס יינתן ללא תשלום ,תמורת התחייבות להדרכת  3סטודנטים במהלך השנתיים
האקדמיות שלאחר סיום הקורס .אם המשתתף אינו מעוניין להתחייב לכך ,ניתן להירשם לקורס בעלות
של  1040ש”ח .עדיפות תינתן למתחייבים להדריך .מי שישתתף בשני הקורסים (שלב א’  +שלב ב’)
באותה שנה ,יתחייב להדריך  5סטודנטים ויוכל לפרוס את ההתחייבות על פני שנה אקדמית נוספת
( 5סטודנטים על פני  3שנים).
קלינאי תקשורת:
שלב א’ :הקורס יינתן ללא תשלום ,תמורת התחייבות להדריך במהלך השנתיים האקדמיות הבאות
 3סטודנטים משנה ג’ במסגרת ההתנסות הקלינית ,או  10סטודנטים משנה ב’ במסגרת התצפיות,
בהתאם לצורכי החוג.
שלב ב’ :הקורס יינתן ללא תשלום ,תמורת התחייבות להדריך במהלך השנתיים האקדמיות הבאות
 4סטודנטים משנה ג’ במסגרת ההתנסות הקלינית.
אם המשתתף אינו מעוניין להתחייב להדרכת סטודנטים ניתן להירשם לקורסים בעלות של  1040ש”ח
לכל קורס ,אך עדיפות תינתן לקלינאי תקשורת המדריכים סטודנטים של הקריה האקדמית אונו
ולמתחייבים להדרכה ,בהתאם לצרכי החוג.
פיזיותרפיסטים:
שלב א’/ב’ :הקורס יינתן ללא תשלום ,תמורת התחייבות להדרכת  3סטודנטים במהלך השנתיים
האקדמיות שלאחר סיום הקורס .אם המשתתף אינו מעוניין להתחייב לכך ,ניתן להירשם לקורס בעלות
של  1040ש”ח .עדיפות תינתן למתחייבים להדריך .מי שישתתף בשני הקורסים (שלב א’  +שלב ב’)
באותה שנה ,יתחייב להדריך  5סטודנטים ויוכל לפרוס את ההתחייבות על פני שנה אקדמית נוספת
( 5סטודנטים על פני  3שנים).

להרשמה  -אנא מלאו את הטופס בקישור המצ”ב
טופס הרשמה לקורסי הדרכה

הערה :הרישום לקורס אינו מבטיח השתתפות,
הרכב המשתתפים בקורסים ייקבע בהתאם לצרכי החוגים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
תחיה אמיתון ,מערך התנסות קלינית ,החוג להפרעות בתקשורתamitont@gmail.com ,
נטע לינדר-כץ ,מערך ההכשרות המעשיות ,החוג לריפוי בעיסוקneta.linder@ono.ac.il ,
אפרת סלע-הרף ,מערך התנסות קלינית ,החוג לפיזיותרפיהefrat.sela@gmail.com ,

