תקציר נהלי ההתנסות המעשית בבתי ספר
לסטודנטים תואר שני בלקויות למידה
מידע כללי
במסגרת לימודי תואר שני בתכנית לתואר שני בלקויות למידה ,כל סטודנט מחויב לעבור התנסות
מעשית וטיפולית במסגרת בית הספר .לצורך כך ,יוצמדו  1ו/או  2סטודנטים למת"ל של בית
הספר ,שיהיה אחראי על הכשרתם במכלול העבודה החינוכית של מודל המת"ל .
ימי ההתערבות של הסטודנטיות בבית ספר ירוכזו ביום אחד בשבוע (יום רביעי) ,לאורך שנת
הלימודים האקדמית ,למשך  5שעות שבועיות.
במהלך שנת הלימודים בבית הספר יצפו הסטודנטים בעבודתו של המת"ל הן בשעות ההוראה
בקבוצות התלמידים והן בשעות ההדרכה עם המורים .בנוסף לכך ,הם יתנסו בהוראה בקבוצה
ופרטני.
עבודתו של הסטודנט תלווה על ידי מדריך מצוות ההדרכה של מכללת סכנין ,אשר יגיע לביה"ס
לביקורי לשם הערכת עבודת הסטודנטים במסגרת ההתנסות.
מבנה ההתנסות בהתערבות הטיפולית והחינוכית:
ההתנסות הטיפולית בבית ספר מרוכזת ביום אחד בשבוע -יום רביעי ,למשך  5שעות לאורך כל
שנה"ל בהתאם ללוח הזמנים של מערכת החינוך.

מבנה יום ההתנסות בבית ספר:
 .1התנסות בעובדה השוטפת של המ"ל בתחום האיתור ,ההפניה לאבחונים ובניית תוכניות
התערבות בית ספריות:
 .2התנסות פרטנית עם תלמיד מאובחן כלקוי למידה/בחשד ללקות למידה :התערבות
שבועית למשך שעה לימודית .הסטודנט ילמד את דוח האבחון של התלמיד ויבנה תכנית
התערבות מותאמת לצרכיו ,בהתאם לאבחון שנערך עבורו ו/או בהתאם להערכה
ראשונית בסיסית שהסטודנט יערוך לתלמיד בתחילת ההתנסות.
 .3התנסות קבוצתית :שלושת השבועות הראשונים יוקדשו לצפייה בשיעורי המת"ל
בקבוצות .לאחר מכן הסטודנט יתנסה בהעברת שיעור בנושא אסטרטגיות למידה.
במהלך השנה הסטודנט מחויב ללמד  14שיעורים (לפחות  7שיעורים בכל סמסטר).
תכנון שיעור יעשה ע"י הסטודנט בתיאום עם המת"ל ובהדרכתו.
 .4השתתפות הסטודנט בשעת הדרכה של המת"ל עם המורים.
 .5שעת שיח הדרכתי עם המת"ל :בכל יום התנסות ולמשך שעה לימודית יקיים המת"ל
שיח הדרכתי עם הסטודנט .הדרכה זו תעסוק בנושאים פדגוגיים כלליים (היכרות
וחשיפה לתפקיד המת"ל ,תכניות עבודה ,היכרות עם עבודה רב מערכתית) .בנוסף יתקיים

שיח הדרכתי המתבסס על התנסויות הסטודנט בשיעורים כולל מתן הדרכה בהכנת
שיעורים ומתן משוב).
 .6שעה לביצוע משימות הקשורות בהתנסות.

הערות:


סדר היום במהלך יום ההתנסות יבנה אישית לכל סטודנט בהתאם לשיקול דעתו של
המת"ל ומערכת שעות שלו.



כל יום התנסות של הסטודנט יאושר באמצעות טופס נוכחות יומי שעליו יחתום המת"ל
בתום יום ההתנסות.

