
סדנאות לסטודנטים - סמסטר א' תשע"ז
 דיקן הסטודנטים המרכז לסיוע לימודי

דיקנט הסטודנטים מציע להלן תכנית סמסטריאלית לסדנאות . פתיחת הסדנאות מותנית 
במספר מינימלי של סטודנטים הנרשמים מראש  ומספר המשתתפים מוגבל .

 rakazim@achva.ac.il הליך ההרשמה לסדנאות יבוצע במייל
לא ניתן להירשם לחלקיות סדנה.

סדנת מיומנויות למידה
"לטפס על האוורסט"

מנחה: מיכל חן ציון מומחית באסטרטגיות למידה
הסדנה מכוונת לסייע לסטודנטים עם לקויות למידה ונועדה 
לתת דגש על אסטרטגיות טובות כדי ללמוד יעיל יותר, מהר 
יותר, טוב יותר. יישום פרקטי של הרגלים חדשים ופשוטים 

להצלחה בלימודים.
הסדנה בת  3 מפגשים, לאחר הסדנה יתקיימו מפגשים 

אישיים לפי הצורך.
עלות הסדנה: 50 ₪ לחבר אגודה, 75 ₪ ללא חבר. 

 ללקויי למידה דמי הרשמה בלבד 15 ₪ .
הסדנה תתקיים בימי ג’  בכיתה 606 בתאריכים הבאים: 

מפגש 1 : יום ג’  13/12 בין השעות 12:30-13:30 – סוגי 
טקסטים ואסטרטגיות לסיכום מאמר .

מפגש 2 : יום ג’  3/1 בין השעות 12:30-13:30 -אסטרטגיות 
למיזוג מאמרים. 

מפגש 3 : יום ג’  10/1 בין השעות -12:30-13:30 כללים 
לכתיבה אקדמית.

סדנת להפחתת חרדת הבחינות
"והעיקר לא לפחד כלל " 

מנחה: שרה בועז קריצמן פסיכולוגית המכללה 
הסדנא מיועדת לסטודנטים החשים תחושות של מתח 

וחרדה גבוהות לקראת הבחינות.
 נושא הסדנה: המאפיינים והגורמים לחרדת בחינות 

תוך הכרת כלים להתמודדות עם החרדה ורכישת כלים  
לשליטה בה. הסדנה בת שני מפגשים בשני מחזורים .

עלות הסדנא: 25 ₪ לחבר אגודה, 35 ללא חבר.
מפגש 1: יום ג’ 20/12 בין השעות 12:30-13:30 בכיתה 605.
מפגש 2: יום ג’ 27/12 בין השעות 12:30-13:30 בכיתה 605.

מפגש 1 : יום ג’ 10/1 בין השעות 12:30-13:30 בכיתה 605.
מפגש 2 : יום ג’ 17/1 בין השעות 12:30-13:30 בכיתה 605.

סדנה לניהול זמן והתארגנות 
לפני בחינות
 "השעון מתקתק"

מנחה - עדנה צפריר יועצת המכללה
בין הנושאים : ניהול יעיל של הזמן והכנה לקראת תקופת 

הבחינות.
הסדנה היא מפגש חד פעמי.

עלות הסדנא: 25 לחבר אגודה, 35 ₪ ללא חבר.
הסדנה תתקיים ביום ג’ 31/1 בין השעות 12:30-13:30 בחדר 

 .606

המכללה האקדמית

אחוה
Achva Academic College

דיקן הסטודנטים

סטודנטים המאובחנים עם לקויי למידה ונמצאים בפרויקט פרח מחויבים להשתתף בשתי סדנאות, 
התשלום לסדנא הינו חלק מהתשלום לפרויקט החונכות .



נספח ו:

לכבוד מדור שכ״ל

הקמפוס האקדמי אחוה  

ג.נ

שלום רב,

 הנדון: תשלום עבור סדנא בדיקן הסטודנטים

הנני מאשר/ת לחייב את חשבון שכר הלימוד שלי בסך    ₪ , בגין השתתפות בסדנא של המרכז לסיוע לימודי.

 ______________________________ ______________________ ת.ז.:  שם הסטודנט/ית: 

שנה: __________________  מחלקה:      __________________________

__________________________ טלפון נייד:    ________________ כתובת דוא״ל: 

ציין/י את שם הסדנא בה את/ה מעוניין/ת להשתתף:

 _________________________________________  .1

 _______________________________________  .2

 ________________________________________ 3

*הנני מאשר/ת בחתימתי כי ידוע לי שלא אוכל לקבל החזר כספי כמידה ולא אגיע לסדנא או לחלקה

תאריך_____________   ____________________ חתימה

אישור מצוות דיקן הסטודנטים:

תאריך:     _______________   _________________________________ שם :

המכללה האקדמית

אחוה
Achva Academic College


