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ד' שבט תשע"ז
 31ינואר 201

הערכת התלמיד בהתנסות האישית על ידי איש הקשר במקום ההתנסות
תנאי סף -
•
•
•
•
•
•
•
•

בכיתה י' –
התלמיד סיים ודווח על לפחות  60ש' התנסות אישית ( אם התלמיד סיים פחות מ 56שעות –לא עמד בדרישות)
התלמיד סיים ודווח מעל ל 61 -שעות (הציון הסופי יהיה בהתאם לסיכום הערכים שיקבל בטבלה מטה).
בכיתה י"א –
התלמיד סיים ודווח על לפחות  30ש' התנסות אישית (אם התלמיד סיים פחות מ 26שעות – לא עמד בדרישות)
התלמיד סיים מעל ל 31שעות ועד  60שעות התנסות אישית (הציון הסופי יהיה בהתאם לסיכום הערכים שיקבל
בטבלה מטה).
התלמיד סיים מעל ל 61שעות התנסות אישית  +לפחות  30שעות הכשרה (הציון הסופי יהיה בהתאם לסיכום
הערכים שיקבל בטלה מטה)
בכיתה י"ב – תלמיד שמעוניין להמשיך להצטיינות יתרה סיים ודווח על לפחות  60שעות ו  30-שעות הכשרה .
יוכל להגיע להצטיינות יתרה בתנאי שעמד בדרישות בהצלחה בשנים י'-י"א.

נספח א' – הערכת איש הקשר
כיתה ______שם התלמיד_____________ ת"ז__________________ מקום ההתנסות ____________________
הערכה

המדד
גבוהה
אחריות והתמדת התלמיד במילוי
תפקידיו
שיתוף פעולה ותקשורת חיובית של
התלמיד עם הממונים עליו ועם
מקבלי השירות
גילוי יוזמה על ידי התלמיד

3

הערות
נמוכה

בינונית

1

2

3

2

1

3

2

1
ההערכה הכוללת היא סכום ההערכות
במדדים השונים:
 = 8-9עמד בדרישות בהצלחה
 = 4-7עמד בדרישות
 = 3לא עמד בדרישות

סך הכול

שם איש הקשר ____________________טלפון_________________ מספר שעות ההתנסות ________________
הערות_________________________________________ חתימה________________________________
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