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דף מידע למדריך ולסטודנט לכל ההתנסויות
המידע המפורט להלן מיועד הן למדריכים הקליניים והן לסטודנטים.
נוכחות בהתנסות
ההתנסות הקלינית מחייבת נוכחות מלאה ( .)100%סטודנט שנעדר מחלק מההתנסות חייב לתאם עם המדריך מועדים
להשלמת החסר.
שעות העבודה
שעות העבודה במקומות הן לפי שעות עבודת המדריך  /מדריכים אשר מדריכים את אותו סטודנט .לפיכך ,יתכן ששעות
העבודה יהיו שונות מיום ליום ,כגון :ימים מפוצלים או התחלת עבודה בשעות אחר הצהרים .כמו-כן יהיו שעות בהן
הסטודנט ימצא במקום ללא המדריך .זאת מכיוון שרוב המדריכים עובדים רק חלקי משרה ועל הסטודנט להתנסות במקום
 35שעות שבועיות .במקרה שהמדריך אינו במקום ,על הסטודנט לדעת בברור מי מהפיזיותרפיסטים בצוות אחראי עליו.

שעת תחילת העבודה ביום הראשון להתנסות
על הסטודנט ליצור קשר עם המדריך כשבועיים לפני תחילת ההתנסות על מנת לשאול את המדריך שאלות דחופות ,לקבל
מידע על השעה שעליו להגיע ביום הראשון להתנסות ,וכדי לאפשר למדריך ליידע את הסטודנטים במידע חיוני ליום הראשון
להתנסות .בהעדר הוראה אחרת ,הסטודנט יגיע למקום ההתנסות ביום הראשון בשעה  9:00בבוקר.
הופעה


לבוש :חלוק לבן נקי ומגוהץ (יש לסגור את החלוק)  ,מכנסיים /חצאית – כמקובל במקום ההתנסות .במידה שיש
ספק ,יש ללבוש מכנסיים בצבע כחול כהה או שחור.



תג זיהוי הכולל :שם " ,סטודנט לפיזיותרפיה ,אוניברסיטת חיפה"



שיער אסוף (שלא מכסה את הפנים או נופל קדימה כשמתכופפים)



עגילים :מותר לענוד עגיל אחד צמוד ,בכל אוזן .אין לענוד עגילים במקומות גלויים אחרים ,בפנים או בלשון.

מעבר לפירוט הנ"ל ,הופעת הסטודנט צריכה להיות מסודרת ,נקייה ,מקצועית ,ומתאימה להופעה המקובלת במקום
ההתנסות .על הסטודנט לשאול את המדריך לגבי פרטי הופעה שאינו בטוח אם מקובלים .על המדריך להעיר לסטודנט אם
הופעתו אינה הולמת.

קשר בין הסטודנטים ומקום ההתנסות לבין החוג לפיזיותרפיה באוניברסיטה



במהלך תקופת ההתנסות ,נציג מסגל החוג לפיזיותרפיה יבקר את הסטודנט והמדריך במקום ההתנסות ,במידת
האפשר ,ובתאום מראש .במידה ולא יתאפשר ביקור ,מתאמת הלימודים הקליניים תערוך שיחת טלפון במקום הביקור.



אבקש ליצור איתי קשר טלפוני או בדואר אלקטרוני בהקדם האפשרי במידה ומתעוררת בעיה ,על מנת לאפשר לי
לעזור לכם בטיפולה.
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מטלות בהתנסות  /הערכת הסטודנט
יש לקרוא את דף "מטלות בהתנסות" הנמצא באתר החוג .דף זה מפרט את הדרישות מהסטודנט ומהמדריך בתקופת
ההתנסות ו כולל הסברים על מטלות הסטודנט והערכת הסטודנט .באחריות הסטודנט לוודא שהגיש למדריך את המטלות,
וקיבל ציון על כולן ,לפני סיום ההתנסות.
הערכת ההתנסות על ידי הסטודנט – בטופס ממוחשב
במהלך השבוע האחרון של ההתנסות ,ולפני קבלת ההערכה המסכמת של המדריך על הסטודנט ,הסטודנט ימלא טופס
הערכה ממוחשב על המדריך ועל מקום ההתנסות ,אשר ישלח ישירות לחוג (הקישור לטופס הממוחשב נמצא בקורס
המתוקשב ב  .)Moodleלאחר קבלת ההערכות בחוג ,סיכום הממצאים יישלח למדריך/מקום ההתנסות .מילוי הטופס
ושליחתו לחוג במועד ,מהווה  5%מהציון הסופי של ההתנסות.


אנו ממליצים למדריך לשתף את מנהל הפיזיותרפיה או רכז ההדרכה במקום בממצאים כחלק משיחת סיכום ההתנסות
של המדריך עם המנהל או הרכז.



ניתן להשתמש בשאלות מטופס זה גם כמשוב של הסטודנט על ההדרכה באמצע תקופת ההתנסות כבסיס לשיחה בין
הסטודנט למדריך (השאלות של הטופס הממוחשב נמצאות באתר החוג לפיזיותרפיה בלשונית "הדרכה קלינית").

הערכה מסכמת של המדריך על הסטודנט
מתחילת שנה"ל תשע"ט ( , )2018ההערכה המסכמת של המדריך על הסטודנט ממוחשב .לינק לטופס ההערכה הממוחשב
נמצא באתר החוג לפיזיותרפיה תחת לשונית "הדרכה קלינית" .על המדריך למלא את ההערכה ולשלוח אותה לחוג ע"י
לחיצה על "שלח".
שליחת ציוני מטלות ההתנסות לחוג לפיזיותרפיה בסיום ההתנסות
מתחילת שנה"ל תשע"ט (" ,)2018טבלת ריכוז מטלות וציונים בהתנסות" תמולא באופן ממוחשב .בסיום ההתנסות ,על
המדריך להיכנס לקישור לטופס – "ריכוז הציונים בהתנסות" הנמצא באתר החוג ולעדכן את ציוני הסטודנט בטופס המקוון.
אין צורך לשלוח את המטלות עצמם לחוג.

בכל שאלה או בעיה אנא פנו אלי.04-8288092 ,
אני מאחלת לכם התנסות מוצלחת.
זהבה דוידוב
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