השירות לקידום הסטודנט

השרות מסייע לסטודנטים לממש את כישוריהם ,להתמודד עם מוקדי קושי במהלך
הלימודים ולסיימם בהצלחה.
צוות היחידה:
סילביה קולט –ממונה על השירות
תמר הבר -מזכירת השירות
שמולי כהן – יועצת לליקויי למידה
סיגל מלכה – עובדת סוציאלית ,טיפול רגשי קצר מועד
נסרין חלאילה יזבק – יועצת לסטודנטים דוברי ערבית
מה ניתן לקבל בשירות?
תמיכה לימודית
לסטודנטים בעלי לקות למידה ,סטודנטים עם לקויות רפואית וצרכים מיוחדים וסטודנטים מתקשים:
 מיומנויות למידה על ידי יועצת מומחית
 הצמדת חונכים ,הדרכה וליווי מקצועי של החונכויות
 יעוץ לסטודנטים מתקשים המבקשים לבחון את מקור הקושי ,והפנייה לאבחון במקרה הצורך.
 מתן התאמות בדרכי ההבחנות לסטודנטים בעלי אבחון התוקף או אישורים רפואיים מתאימים.
וכן:

 חונכויות קבוצתיות לסטודנטים דוברי ערבית ,בריכוזה של יועצת דוברת ערבית
 חונכויות אישיות לסטודנטים בשנה א' דוברי ערבית
 סדנאות למיומנויות למידה ,ניהול זמן ועוד..

תמיכה רגשית /אישית






טיפול בחרדת בחינות.
טיפול נפשי קצר מועד בהתמודדות עם משברי חיים -המשפיעים על התפקוד הסטןדנטיאלי (טראומות ,אבל,
פירוד ,קונפליקטים משפחתיים וחברתיים ,התלבטות לגבי המשך לימודים מסיבות שאינן אקדמיות ועוד)..
וליווי סטודנטים עם לקויות למידה או לקויות רפואיות וצרכים מיוחדים בהסתגלות למערכת האקדמית.
טיפול בתלונות על הטרדה מינית
יעוץ אישי בכל הנושאים לסטודנטים דוברי ערבית.

נוהל הפנייה לשרות לקידום הסטודנט
כללי
הפנייה לסיוע נעשית באמצעות טופס פנייה.
אוכלוסיית היעד :כל סטודנט החש קושי לימודי או אישי הקשור ללימודים ,וכל סטודנט עם לקות למידה מאובחנת או
לקות רפואית ,מוזמן לפנות לשירות לקידום הסטודנט .
יש להוריד מאתר המכללה את טופס הפנייה למלאותו ולהביאו בשעות הקבלה לתמר בשירות לקידום הסטודנט ,לאחר
קבלת הטופס תקבע לסטודנט שיחה ראשונית עם אחת מנשות הצוות ובעקבותיה תותאם לו תוכנית סיוע אישית.
השירותים יינתנו תמורת תשלום אחת לשנה של  ₪ 051עבור כל סל השירותים.
הסדרי התשלום יפורטו בפגישה.
טווח מועדי הפנייה :במהלך כל שנת הלימודים.
יש להביא בחשבון כי היענות לפניות במועדים מאוחרים עשויות להידחות וכי קיים קושי בהתאמת חונכויות בצמוד
למבחנים ובסמסטר קיץ
טווחי הגשת אבחונים ואישורים רפואיים לקבלת התאמות :תחילת שנה"ל ועד התשיעי בדצמבר -סמסטר א',
סמסטר ב' עד החמיעשי למאי.
לא יתקבלו אבחונים בסמסטר קיץ.

תוכנית הסיוע האישית תכלול בהתאם להחלטת הצוות המקצועי אחד או יותר ממרכיבי הסיוע:
 טיפול רגשי על ידי סיגל מלכה העובדת הסוציאלית טיפול נפשי קצר מועד בהתמודדות עם משברי חיים המשפיעים
על התפקוד הסטןדנטיאלי (טראומות ,אבל ,פירוד ,קונפליקטים משפחתיים וחברתיים ,התלבטות לגבי המשך
לימודים מסיבות שאינן אקדמיות ועוד )..וליווי סטודנטים עם לקויות למידה או לקויות רפואיות וצרכים
מיוחדים בהסתגלות למערכת האקדמית.
 פגישות של מיומנויות למידה ,וניהול זמן על ידי שמולי כהן -יועצת ללקויות למידה
 חונכויות על ידי סטודנטים שנמצאו מתאימים לחנוך על ידי צוות השירות ופרח.

חשוב להדגיש כי אין התחייבות למתן סיוע לכל מבקש ,אלא על פי שיקול דעת צוות השירות ובהתאם לאפשרויות
שיעמדו לרשותנו.
סטודנטים יקרים ,משרדי השרות לקידום הסטודנט פתוחים לשירותכם
בימי א-ה בין השעות  00.00עד . 13.00

