סילבוס לקורס :תפקיד היועץ סדנא66006.1.1 ,
שם המרצה :טברסקי עמליה
סוג הקורס  :שיעור
שנת הלימודים :תש"פ  ,הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות 1 :ש"ש 2 ,נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית :א
דרישות קדם:

אין

מטרות  /תוצרי
למידה:

הסטודנטית תלמד לזהות את הצרכים של עצמה ותהיה פנויה להקשיב הקשבה פעילה וצרכי הזולת הפרטני והמערכתי.
הבחנה בין הגדרת תפקיד לבין ביצועו בפועל

תיאור הקורס:

הסטודנטית תכיר את עבודת היועצת על כל רבדיה בפן הפרטני והמערכתי.
תלמד לזהות את התפיסות השונות של התפקיד בעיניה ובעיני גורמים שונים

התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
נושא ,מטלות וחומר קריאה

מס'
1

הבנת תפקיד היועצת

2

מקום היועצת בתוך המערכת

3

היועצת מול התלמיד ,ההורה

4

היועצת בחדר המורים

5

היועצת מול ההנהלה

6

אמפתיה מול סימפתיה

7

שאילת שאלות  מה מקמן

8

גיבוש זהות תפקיד היועצת

חובות הסטודנט
בקורס:

חובת השתתפות של 80%
השתתפות פעילה במהלך השיעור
הגשת דו"ח סיכום בכתב בתחילת כל שיעור

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב
תרגילים

אחוז ציון מינימלי למרכיב
100%
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