הפקולטה למקצועות הבריאות

הכשרת מדריכים קליניים
במקצועות הבריאות  -תש”פ
בהנחיית מומחיות הדרכה ומיומנויות תקשורת בינאישיות,
מסגל החוג לריפוי בעיסוק ומסגל החוג להפרעות בתקשורת
הקורס יקנה למדריכים מיומנויות הדרכה הנחוצות להם לתכנון ההכשרה בהתאם
למטרות ,ולליווי הסטודנטים ברכישת הידע ובעיבוד ההתנסות שלהם.
משך הקורס:
 6ימי לימוד בין השעות  + 15:30-8:30מטלות ללמידה עצמית בבית (סה”כ  60שעות אקדמיות).

תאריכים:
( 14/5/20יום ה’)( 20/5/20 ,יום ד’)( 26/5/20 ,יום ג’)( 1/6/20 ,יום ב’)( 7/6/20 ,יום א’)( 15/6/20 ,יום ב’)

קהל היעד:
קלינאי תקשורת עם ותק מקצועי של שלוש שנים ויותר ,ומרפאים בעיסוק עם ותק מקצועי של שנתיים
ויותר ,שעדיין לא עברו קורס הדרכה ,או מעוניינים לרענן את הידע והכלים לגבי הדרכת סטודנטים.

נושאים הקורס:
תפיסת הדרכה בשדה הקליני
 – On the Job Trainingחניכה תוך כדי עבודה
ניהול פגישת הדרכה
בניית תכנית הדרכה
כלים להערכה ומשוב
התמודדות עם התנגדות בתהליך הדרכה
אתיקה בהדרכה קלינית
הדרכה בסביבת צוות רב-מקצועי

שיטות הוראה:
קורס ההדרכה מועבר במגוון שיטות הוראה מתקדמות ואינטראקטיבי במהותו.
להלן פירוט אופני ההוראה בקורס:
הרצאות
דיונים קבוצתיים מונחים
משחקי תפקידים
סדנאות סימולציה עם שחקנים בכיתה
תרגולים מעשיים של פגישות הדרכה במרכז הסימולציה של הקריה האקדמית אונו
תצפיות אקטיביות
תרגילים ועבודות להגשה

דמי השתתפות:
מרפאים בעיסוק:
הקורס יינתן ללא תשלום ,תמורת התחייבות להדרכת  5סטודנטים במהלך  3השנים האקדמיות שלאחר
סיום הקורס.
אם המשתתף אינו מעוניין להתחייב לכך ,ניתן להירשם לקורס בעלות של  1950ש”ח .עדיפות תינתן
למתחייבים להדריך סטודנטים.
קלינאי תקשורת:
הקורס יינתן ללא תשלום ,תמורת התחייבות להדרכת  5סטודנטים משנה ג’ במסגרת ההתנסות הקלינית
במהלך  3השנים האקדמיות שלאחר סיום הקורס ,או תמורת התחייבות להדרכה של סטודנטים
משנה ב’ במסגרת התצפיות על פני  20מפגשים במשך שנתיים ,בהתאם לצרכי החוג.
אם המשתתף אינו מעוניין להתחייב להדרכת סטודנטים ניתן להירשם לקורסים בעלות של  1950ש”ח
לכל קורס ,אך עדיפות תינתן לקלינאי תקשורת המדריכים סטודנטים של הקריה האקדמית אונו
ולמתחייבים להדרכה ,בהתאם לצרכי החוג.

גמול השתלמות של משרד החינוך:
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות של אופק חדש ,אך ניתן להגיש בקשה במסלול האישי.
למעוניינים ,יש להגיש את הבקשה לפחות  45יום לפני תחילת הקורס.
נוהל אישור בקשה לגמול השתלמות במסלול אישי

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 ,
מיכל קשי ,מערך ההכשרות המעשיות ,החוג לריפוי בעיסוקmichal.k@ono.ac.il ,

