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 טעימה אקדמית

 קשיים נפשייםדדים עם אנשים המתמוהמכללה האקדמית אחוה לתמיכה בתכנית ייחודית של 

 

יכולת ומוטיבציה בעלי ויות נפשיות, היא הנגשת השכלה גבוהה לאנשים המתמודדים עם מוגבלמטרת התכנית 

מי שימצא  ם באקדמיה.מלאיללמידה אקדמית, שאינם יכולים או רוצים בשלב זה להתחייב ללימודים 

היא  ,טווח הקצרב. המטרה העיקרית ו בקצב אישיאת מסוגלותשלו ולבחון את תחומי העניין מתאים, יוכל 

. אקדמיותנקודות זכות ולצבור  לאפשר למתמודדים, גם אם אינם עומדים בדרישות סף, להשתלב בלימודים

 ,מודיהם. בטווח הארוךלשפר את שיעורי ההצלחה וההתמדה של המתמודדים בליוהליווי צפויים החונכות 

דרישות את כסטודנטים מן המניין, להשלים בהדרגה לאקדמיה  להצטרףלהוביל מתמודדים  שואפתהתוכנית 

 ת מקצועעניין וכישורים לשם בחיראו לחילופין לזהות תחומי  קבלה ולהשלים לימודים לקראת תוארסף לה

  מושכלת.

ומומחה מתחום  צוות מקצועיהתוכנית פועלת במכללת אחוה במסגרת משרד דיקן הסטודנטים ומלווה בייעוץ 
 לקויות למידה.

 מה אנחנו מציעים:

  קורס בלבד.  1בסמסטר ראשון להמכללה האקדמית אחוה מאפשרת, במסגרת התכנית, להירשם
בכפוף לעמידה בתנאים ) בכל סמסטר קורסים אקדמיים 2והחל מהסמסטר השני ניתן ללמוד עד 

. המתמודד ישתלב בלמידה ובדרישות לסמסטר ₪ 100בכל קורס סימלית ה רישום עלותהנדרשים(. 
 צורה שוויונית ובסביבה נורמטיבית.הקורס ב

  סיוע לימודי שהינו סטודנט במכללה. החונכות תתמקד ב תמיכה מחונךכל מתמודד יהיה זכאי לקבל
 .ורגשי

  התאמות ותיווך מול מוסדות המכללהייעוץ וסיוע בכל הקשור לבירוקרטיהלקבל יוכל המתמודד ,, 
  בהתאם לצורך.

  ( נקודות זכות10)עד  נקודות זכות אקדמיותלצבור תאפשר למתמודד בהצלחה קורס עמידה בדרישות .
במידה והמתמודד ירשם בהמשך ללימודים סדירים, ניתן יהיה לבקש הכרה בקורסים אלו כלימודים 

 .(רשםיאליו  מוסד הלימודיםמסלול ושל והנהלים קודמים )בכפוף לתקנון הלימודים הרלבנטי 

 .השתתפות בפרויקט הינה לשני סמסטרים. בהתאם להתקדמות ניתן להאריך לסמסטר שלישי 

 לתכנית: דרישות התאמה

  פסיכיאטריאו אבחון בעלי מוגבלות. 

 תעודת בגרות.ו )יכולת אינטלקטואלית ומוטיבציה ללמידה( בעלי פוטנציאל ללמידה אקדמית 

  תבקשו להציגמועמדים שאינם זכאי סל שיקום י .לסל שיקום גם למי שאינו מוכרפתוחה התכנית 
 מסמכים רפואיים לפסיכולוגית המכללה לצורך אישור השתתפותם.

 . התכנית יעם רכז לשיחת ייעוץ הרשמהמועמדים ידרשו להגיע  -לידיעתכם

 במשרד דיקן סטודנטים במכללה האקדמית אחוה: רכזת נגישותיש לפנות אל מועמדות  להגשת
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