תוכניות מעורבות חברתית לשנה"ל תשע"ז:
להלן פירוט תוכניות מעורבות חברתית לשנה"ל תשע"ז:
" .1גשר למדעים" -תוכנית חונכות במתמטיקה בתיכון "ראשית" ביד
אליהו תל אביב .דגש על חונכויות במתמטיקה לאוכלוסייה האתיופית.
פעמיים בשבוע ,שעתיים בכל פעם.
 .2פרויקט חונכות – רמלה :חונכות במתמטיקה ברמת  4-5יח"ל באורט לילנטל רמלה4 .
שעות שבועיות .מלגה מוגדלת של .₪ 13,000
 .3חונכות סודקות -סטודנטים שחונכים בנות מתוכנית "סודקות" בבתי ספר מהפריפריה
החברתית והגיאוגרפית ,בתחומי המדעים ובפרט במתמטיקה ,במגוון בתי ספר בארץ.
" .4סטודנט בא לכתה" -בניית מערך שיעור של שעה אקדמית להיכרות עם מדע ,הנדסה,
מקאנויד ומה שביניהם .יועבר בבתי ספר ברחבי ת"א והאזור 4 .ש"ש בבית ספר ספציפי בכל
שבוע.
 .5למידה בקהילה -חונכות לימודית ,בדגש על מתמטיקה ,לילדי בתי הספר בסביבה ,בשיתוף
מרכז קהילתי "בית פרנקפורט" 4 .שעות שבועיות.
 .6קרן קרסו -מלגות לסטודנטים ממכונות -התמחות רכב 2 -סטודנטים שיהיו פעילים ב"מקס
פיין ובכפר הירוק ,בסיוע לימודי וליווי פרויקטים לתלמידי מגמת רכב.
" .7חוויה בהנדסה" -הדרכה וליווי של יום חוויתי במעבדות המכללה .ביקורים של יום מלא,
לבתי ספר מכל רחבי הארץ .בתפעול היחידה ללימודי חוץ .זמינות בימי רביעי מהבקר ועד
 15:30לערך.
" .8אקדמיה מאמצת" -אימוץ בנות שכבת ח' בתוכנית סודקות את תקרת הזכוכית .כ500 -
בנות בביקורים דו שנתיים לשתי מעבדות ומפגש עם סטודנטיות ונשות סגל .זמינות לימי
שלישי מהבקר ועד  .13:30דרושות  2סטודנטיות בלבד.
 .9קרן אייסף -תוכנית בה ישתלבו  5סטודנטים שייקחו חלק בפרויקט קהילתי מתוך
הפרויקטים הקיימים באייסף ובנוסף ישתתפו במפגשי המנהיגות של הקרן.
חשוב לדעת-
 רלוונטי לסטודנטים החל משנה ב'
 היקף הפעילות 100-120 :שעות
 מלגה של ( ₪ 10,200מועברת ב 3-פעימות לחשבון שכר הלימוד במכללה)
 יינתן קנס יציאה לסטודנט שיפסיק את הפרויקט לפני סיומו
רישום לפעילות מעורבות חברתית ייעשה בטופס המצורף .ניתן לקבל פרטים נוספים במשרדי
הדקאנט (קיריה ,ה )3-אצל אורנת שור ,מנהלת היחידה למעורבות חברתיתornat@afeka.ac.il .

רישום לפרויקט מעורבות חברתית תשע"ז

טופס פרטים אישיים
שם פרטי:

שם משפחה:

תאריך לידה:

מספר ת.ז:

מצב משפחתי -רווק  /נשוי  __ + /ילדים

טלפון נייד:

דואר אלקטרוני :
ניסיון בחינוך פורמלי/לא פורמלי נוסף או פעילות הדרכה/התנדבות אחרת (אינו תנאי הכרחי)
מס' שנים:

מקום:
פירוט:

שירות צבאי
האם שרתת בצבא או בשירות לאומי?
כן – היכן ____________________________בתפקיד ________________________
בשנים ______________________
לא – פרט מדוע _____________________________________________________

לימודי מתמטיקה
כמה יחידות ________ ציון___________ אחר (מכינה) ____________
זמינות
ימים ושעות ____________________________________________________________
 3פרויקטים מועדפים לפי דירוג יורד
____________________.3 _______________________.2 ___________________.1
חתימה_______________

תאריך __________________

