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 מטרת הכלי

שותפות בין אנשי מקצוע להורים לילדים עם "קורס פרקטיקום בההעריך את תרומת ל
  ."צרכים מיוחדים

 שאלון סוג כלי המחקר  2

.קורסורכזת ההמרצים +  )ועוד, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים(אנשי מקצוע   אוכלוסיית היעד 3  

  ורכזת הקורס המרצים ,דיווח עצמי של אנשי המקצוע אופי הדיווח  4

כלימבנה ה 5 השאלון נבנה על ידי החוקרים על בסיס מצגת שהוצגה לסיכום הפרויקטים והובאה  
  .על בסיס מטרות הקורס ותכנית הקורס, לידיעתם

  לרוב שאלות פתוחות סוג סולם המדידה 6

 

 .אחת דרשה רק סימון ובאחת נתבקשו המשתתפים לדרג היגדים, שש שאלות פתוחות סוג הפריטים בכלי 7

לי אורך הכ 8  שאלות 8 

 לא צויינה  תקיפות+ מהימנות 9



2 

 

בניית שותפות בין אנשי מקצוע להורים "קורס הפרקטיקום בלהערכת ן שאלו
  "לילדים עם צרכים מיוחדים

  )חלק מתוך שאלונים( )2012( נאטור נאזי ר"וד שרוני ורדה ר"ד

  

  .ا(93ر67 –ا1.234ن /-..+ ا(-,+ ا()'&%   -  שאלון הערכת הפרקטיקום

הושגו המטרות הבאות של , לדעתך, באיזו מידה. טרות הקורס כפי שנוסחו על ידי המתכנניםלפניך מ. 1
  اQ3 أي A=ى KLLMN أه=اف ا3=ور: اHI35J3؟, DEF رأB@. اA5A@ اه=اف ا3=ور: آ52 56758 ا00123/ن ?הקורס

= 1 ).המטרה לא הושגה כלל=4; אני לא בטוח=3; המטרה הושגה חלקית=2; המטרה הושגה במלואה=1(

  (+ /J-C3 اAه9اف ا<9ا= H3I B,)   4آ9ا= B--C/  3 اAه9اف B--C/    2 =1.DEF اAه9اف  <'&=>1 

  1LMNIت - הערות  1  2  3  4  اAه9اف -  המטרות
 :5TN ن/IU623ا VWا/A XIIYNو Z[و \I2UN

اHde5f3 وا^51cص A , aA`5_\ ا^ه[
  .ا]5W5ت

פיתוח מודעות ושינוי עמדות ביחס  
וע למקומם של של אנשי מקצ

המשפחה ואנשים עם , ההורים
  מוגבלויות

          

ا]50ء اIU623/ن أدوات و56Aرات 5Ui3ء 
מתן כלים .  ]5Wkت XcاآaA H ا^ه[

ומיומנויות לאנשי מקצוע לבניית 
  יחסי שותפות עם הורים

          

اآ5Eب ا5n5nت _HBXm و]HId2 ^دارة 
HILILF HاآXc Qd[ HIUiA 5تWk[ .
הקניית יסודות תיאורטיים 

ומעשיים לניהול יחסים המבוססים 
  על שותפות אמיתית

          

 p6d2f3 Hd8 دوات ذاتrs ن/IU6235ء اU7ا
העשרת אנשי . اaA ZA/I3 ا^ه[

מקצוע בכלים רלוונטיים לעבודתם 
  היומיומית מול ועם הורים

          

  

   ?מה הייתה תרומה מפגשי הפרקטיקום להשגת המטרות. 2

  uILMJ3 ا^ه=اف؟ ) XsاLIJW/م(اJ3=رDB  –ا 5nهp اpEL3 ا52s Zd2f3ذ

  

   ?מה הייתה התרומה של הביקור בבית איזי שפירא לפרקטיקום. 3

  آ5n VIهK2 ز5BرةKIi3 @N اvBي XIicا pELd3 اZd2f3؟ 



3 

 

אילו שינויים חלו בעמדתך כלפי מעורבות ההורים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בתהליך האבחון . 4
   .ציין ספציפית באילו תחומים חלו השינויים? לפני הקורס ואחריו, הטיפולו

 Zx =B=MJ35s Xا3=ور:؟ أذآ Zx @اآXJcا \TIJ_ جkf3وا zI1{J3ا ZJId2[ Zx Z35اك ا^هXc5: اTN @}W/2s Kd~F اتXIIYJ3أي ا
XIIYJ3ا ]~F 5^تT23ا3=ور:. أي ا =fsو ]iW @}Wا/A .  

  

  ? ס נראים לך ישימים לעבודתך בעתידמה מהתכנים שנלמדו בקור. 5

  أي �IA5�A درZx 56Jn ا3=ور: Zx @d2[ Zx 56LIi0N aI0JEN اiLJE23[؟ 

   

  ?מה צפויים להיות הקשיים ביישום. 6

  أي ا5s/f~3ت A aW/JN/ا�U[ 56J6= اuIi0J3 ؟   

  

   .סברה? האם לדעתך מספר השעות שהוקצו לפרקטיקום היה מספיק. 7

  .5E]5ت ا3�ي �~pELd3 z اZd2f3 آ5ن آ5Ix5؟ و��ه5LJ[5s ]دك ]=د ا3

  

أي �A ا5I35f}3ت اHI35J3 اk� Kd2fJnل اpEL3   ?איזה מהאפשרויות מטה השתמשת בחלק המעשי .8
  اZd2f3؟

  .XJ{Aك �Is ا^ه[ واIU623/ن) XsاآIJ`/م(N DB=ر. פרקטיקו� משות� של הורי� ואנשי מקצוע .1

 .uI�/N دوري وXIE3 X2JEAورة اk� ]2f3ل ا�A5_Xi3 .תיעוד שוט� של העשייה במהל� התוכנית .2

5MAد�5ت HI~1c و�aA HI[52 ا^ه[  .ניהול שיחות אישיות וקבוצתיות ע� ההורי� ורפלקציה .3

Hfرا� HB�YNو. 

Zx ]�=N �A5_Xs ا23=ر235s Hn}5رآH  .פרויקט התערבות בתו� בית הספר בשיתו� מגוו� הפרופסיות .4

�BXا� �IIU6A aA. 

5. CASE STUDY – H35F \nدرا.  

 


