חונכות במסגרת מרכז מתנ"א
מטרת החונכות הנה לתמוך בסטודנטים בהקניית מיומנויות למידה ,כגון קריאה
יעילה ,סיכום שיעורים ,למידה למבחנים ,כתיבת עבודות ועוד .החונכות מסייעת
לחניכים לרכוש כלים ודפוסי למידה המקדמים את הצלחתם בלימודים.
החונכות מתנהלת במסגרת מרכז מתנ"א ומתבצעת ע"י סטודנטים מצטיינים
הלומדים באותו חוג בו לומד החניך/ה
כל סטודנט/ית זכאי/ת לפנות לקבלת חונכות .עם זאת ,במקרה של ריבוי פניות
תינתן עדיפות לסטודנטים עם לקויי למידה ,הפרעת קשב ו/א מוגבלות
הזקוקים לתמיכה מוגברת בלימודים.
החונכות מתבצעת  2שעות בשבוע במהלך שנת הלימודים.
מידע
חונכים
חניכים
חונכים
מי יכול להיות חונך?
סטודנטים משנה ב' עם ממוצע  +85מכל מסלולי הלימוד
לחונכות שלושה מסלולים
 .1תכנית מגדלור במסגרת פרויקט מחויבות קהילתית
מספר שעות :חינוך 2( 18 :נ"ז)
שאר החוגים 4(26 :נ"ז)
 .2פרויקט חונכות אונו:
מספר שעות30 :
תמורת מלגה של  ₪ 1300ופטור ממעורבות קהילתית

להגשת מועמדות להיות חונכים בתכנית מגדלור או בפרויקט חונכות אונו לחץ כאן
 .3חונכות במסגרת פרויקט פר"ח לשם"-סטודנט חונך סטודנט"(בשנת תשע"ט
הפרויקט יתקיים בקמפוסים קריית אונו ואור יהודה בלבד)
מספר שעות( 120 :חניכת  2סטודנטים )
תמורת מלגה של  ₪ 5200ופטור ממחויבות קהילתית
להגשת מועמדות יש לפנות לאתר פר"ח החל מה3.9.18-
תהליך הרשמה באתר פר"ח כולל:
.1
.2
.3
.4
.5

כניסה להרשמה בדף הבית של פר"ח
מילוי פרטים אישיים לפי הנדרש
בחירת ישוב "קריית אונו"
בחירת חונכות סטודנט לסטודנט
סטודנט לסטודנט -לשם -האקדמית אונו

להרשמה לחונכות במסגרת פר"ח לחץ כאן
חניכים
אם אתם חווים קשיים בלמידה באחד או יותר מקורסי הלימוד ואתם מרגישים
שליווי לימודי על ידי סטודנט מתקדם ומצטיין עשוי לעזור לכם ,אתם מוזמנים
לפנות למרכז מתנ"א ולהירשם לקבלת חונכות.
לחונכות שלושה מסלולים
.1תכנית מגדלור
מספר שעות :חינוך 2( 18 :נ"ז)
שאר החוגים 4(26 :נ"ז)
תשלום :ללא עלות
.2פרויקט חונכות אונו:
מספר שעות30 :
תשלום 500 :ש"ח
להגשת מועמדות לקבל חונכות בתכנית מגדלור או בפרויקט חונכות אונו לחץ כאן
.3חונכות במסגרת פרויקט פר"ח לשם"-סטודנט חונך סטודנט" (בשנת תשע"ט
הפרויקט יתקיים בקמפוסים קריית אונו ואור יהודה בלבד)
מספר שעות57 :
תשלום 950 :ש"ח
להגשת מועמדות לקבל חונכות במסגרת פרויקט פר"ח לחץ כאן

