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  א"חשוון תשע, ה"ב
  2010       נובמבר 

  

  ,שלום רב

  

 ברצוננו לשוב ולהודות לך בשם צוות ,בעבודה המעשיתשלנו עם השתלבותם של הסטודנטים 

  .ית שלנו/המגמה לייעוץ חינוכי על הנכונות להנחות את הסטודנט

  

ה הרבה  ומודים לך על ההשקע,אנו רואים בעבודה המעשית חלק משמעותי בהכשרת הסטודנטים

  . והעבודה החשובה בהכשרת דור חדש של יועצים

  

מהמשובים שקיבלנו בשנים קודמות ו , לשמור על קשר רציף עם היועצים המאמניםםאנו מעונייני

אנו לא מעוניינים . ולא להסתפק במשוב בסוף השנה, בנינוהבנו כי יש צורך בקשר רציף יותר 

  . זרום אלינו ללא עיכוב או מניעה למידע ללהכביד עליך ועל עבודתך אלא לאפשר

  

בסוף , עתה. השנה לאפשר קבלת משוב שלוש פעמים במהלך השנההחל מלבקש בחרנו , לשם כך

ללמוד  ונועדו בעיקר , הם קצרים וכלליים מאודםשני המשובים הראשוני. ובסוף השנה' סמסטר א

  .ך תהליך הקליטה והעבודה מתנהל כשורה ובהתאם לציפיותיהאם

  

 נוספת מהשנים הקודמות היתה כי יש מקום לאפשר העברה של חוות הדעת ישירות אלינו מסקנה

אך לצד זה נרצה , יםאנו לא פוסלים שימוש במשוב ככלי לעבודה עם הסטודנט. ובצורה חסויה

 מעטפה מבוילתהסטודנטים יעבירו , לשם כך. לאפשר לך להעביר אלינו את המשוב ישירות

  . ת המשוב אלינו באמצעותה להעביר את/מתבקש ה/ואת

  

אנו מאמינים כי .  ונודה לך על שיתוף הפעולה,בקורס מחובות הסטודנטקבלת המשוב היא חלק 

 את ,יקדם את הקורסים המלווים, מתן מספר משובים בשנה ישפר את תהליך ההכשרה מצידנו

  .    בעיות שהתעוררו בשנים קודמותוימנעתהליך ההכשרה 

  

י ישרות אלינו /י את המשוב ותשלח/לך אם תמלאנודה  .ומשוב קצר מבוילתב מעטפה "מצ

   .באמצעות המעטפה

  
  

  על שיתוף הפעולה לך מאוד אנו מודים 
  
  
 רני גולן' גב               יבלוןיעקבר "ד
  

  רכזת עבודה מעשית           חינוכיראש המגמה לייעוץ
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  משוב תחילת השנה
  
  

  ___________________________:תאריך______________________  :ית/שם הסטודנט
  
  

  _______________________:מספר טלפון__________________________:ת/שם היועץ
  
  

  ________________________:שם בית הספר
  
  

 ? בספטמבר1 את העבודה המעשית בתאריך ה/ית החל/האם הסטודנט .1
  

  כן .1

 _________________________________________________י/פרט, לא .2
  

___________________________________________________________  
  

___________________________________________________________  
  

 :ית מופיע באופן קבוע לעבודה המעשית/האם הסטודנט .2
  

  כן .1

 _________________________________________________י/פרט, לא .2
  

___________________________________________________________  
  

___________________________________________________________  
  

 :ית עד כה/ה מרוצה מתהליך הקליטה ותפקוד הסטודנט/האם את .3
  

  כן .1

 _________________________________________________י/פרט, לא .2
  

___________________________________________________________  
  

___________________________________________________________  
  

  : שנפנה אליך על מנת לקבל פרטים נוספיםה/האם תרצי .4

  כן .1

 _________________________________________________י/פרט, לא .2
  

___________________________________________________________  
  

___________________________________________________________  
  
  

  _________________________________________________________:הערות נוספות
  

____________________________________________________________________  
  

____________________________________________________________________  


