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 מטלות להתנסות ילדים

  מטלה בכתב .1

 .כל סטודנט ימלא "מטלה בכתב" על ילד שבטיפולו 

 "ייכתב על פי דף ההוראות המצורף, ייבדק על ידי המדריך, יוחזר לסטודנט   ה "מטלה בכתב

לפחות. ציון  70לתיקונים, ויוגש למדריך לבדיקה סופית ומתן ציון. יש לעבור את המטלה בציון 

 מציון ההתנסות. 15%המטלה מהווה 

  בדוק את על מנת לאפשר למדריך ל שבועות מתחילת ההתנסות 4תוך הגשת המטלה למדריך תהיה

 . לפני סיום ההתנסותהמטלה, להחזירו לסטודנט לתיקון במידת הצורך, ולקבל עליו ציון, 

  המדריך ישלח לחוג לפיזיותרפיה את ה "מטלה בכתב" בסיום ההתנסות יחד עם ההערכה המסכמת

 על הסטודנט.

 
 חוברת מידע והדרכה .2

נטי ידי המדריך, ורלוו-ידו ועל-עלהסטודנט יכין "חוברת מידע והדרכה " בנושא או בעיה שנבחרו 

של הסטודנט ומבוססת על מקורות  מקוריתלנושאים שעלו בזמן ההתנסות. על העבודה להיות 

 .מהימניםע מיד

  :כה.ודים מלווה בתמונות / איורים וכריעמ 8-10היקף החוברת 

  בדף השער לוודא שרשום: נושא החוברת, למי החוברת מיועדת )חוברת הדרכה להורים / צוות

סיעודי / מטפלים מקצועיים וכד'(, שם הסטודנט המגיש, "אוניברסיטת חיפה", שם המדריך 

 )"בהדרכתו של...."(, ומקום ההתנסות. 

  .בסיום העבודה יש לפרט ביבליוגרפיה מדויקת 

 דוגמא:להלן רשימת נושאים ל 

 נכון לילדים בגילאים שונים ועם אבחנות שונות. Handling -חוברת הדרכה להורים ל -

חוברת מידע להורים אשר מאגדת בתוכה אתרי אינטרנט, ספרים, ארגונים, עמותות וכד'  -

 , אוטיזם, תסמונת דאון וכד'. CPתסמונות נדירות,  -באבחנות שונות 

 תפקיד הפיזיותרפיה בצוות רב מקצועי -

 תכלול הוראות על ילקוט. -וברת הדרכה לקראת כתה א' ח -

 חבית, טרמפולינה, גליל, קורה. -רעיונות לשימוש בציוד מסוים ככלי טיפולי למטרות  -

 הסבר על עבודת פיזיותרפיה בילדים. -

 סקירת חוגים ותרומתם: שחייה, רכיבת סוסים. -
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  ,על  שבועות מתחילת ההתנסות 4תוך הסטודנט יגיש למדריך את חוברת ההדרכה בשני העתקים

מנת לאפשר למדריך לבדוק את החוברת, להחזירו לסטודנט לתיקון במידת הצורך, ולקבל עליו ציון, 

 לפני סיום ההתנסות. 

  המדריך ישמור העתק אחד לשימוש המקום, וישלח העתק אחד, עם הציון, לחוג לפיזיותרפיה בסיום

 .ההתנסות יחד עם ההערכה המסכמת על הסטודנט

  מציון ההתנסות. 20%הציון על חוברת ההדרכה יהווה 

 הערכות המדריך על הסטודנט .3

  המדריך יעריך את הסטודנט באמצע תקופת ההתנסות על מנת לידע את הסטודנט על מצבו

והתחומים בהם הסטודנט צריך להשתפר. מומלץ גם את הערכת האמצע לבצע על טפסי 

 ההערכה מהאוניברסיטה.

  .המדריך יעריך את הסטודנט, הערכה מסכמת, לקראת סוף ההתנסות 

 .בהתנסות ילדים אין מבחן מסכם 

 

 מטלות אפשריות נוספות )מומלצות( .4

  ניתן לבקש מהסטודנט לתת הרצאה לצוות במקום בנושא המתאים להתנסות ילדים. נושא  -הרצאה

היא הסבר על חוברת המידע / ההרצאה יהיה בתיאום ובאישור המדריך. אפשרות נוספת להרצאה 

 הדרכה שהסטודנט הכין.

  ניתן לערוך דיון  עם המדריך ועם יתר הסטודנטים בהתנסות על בעיה, מושג, או כל  –דיון מקצועי

דבר אחר העולה במהלך ההתנסות. הסטודנטים קוראים בבית על הנושא, ומציגים אותו לדיון. דיון 

 לדוגמה בימי שישי, או לפי הצורך.כזה יכול להתבצע בצורה מובנת במערכת 

  ניתן לצרף את הסטודנטים לפעילויות נוספות במקום  -פעילויות נוספות במקום ההתנסות

ההתנסות, כגון: תצפית בטיפולים של פיזיותרפיסטים אחרים,בדיקת רופא, טיפול בריפוי בעיסוק / 

 תקשורת / עבודה סוציאלית וכו'.

 
 ות וטפסים שיש לשלוח לחוג בסיום ההתנסות:סיכום מטלות, הרכב ציון ההתנס

 לשלוח לחוג בסיום ההתנסות ציון עובר משקל בציון מטלה 

 לשלוח 70 15% מטלה בכתב 1

 לשלוח עותק אחד 70 20% חוברת הדרכה להורים 2

הערכת הסטודנט ע"י  3

 המדריך

 לשלוח 70 60%

הערכת ההתנסות ע"י  4
 הסטודנט 

 לא לשלוח _ 5%

הסטודנט למלא טופס על 

ממוחשב אשר נשלח ישירות 

 לאוניברסיטה.

 


