תדריך לפעילות במסגרת "מפגשים בגובה העיניים"
עמדות יעוץ ומידע מחלקתיות ביום הפתוח  26.2.15בשעות 10:00-15:00
ברצוננו להודות לך על הנכונות להשתתף ביום הפתוח שיתקיים ב  . 26/02/2015אנו מעריכים את נכונותך לסייע,
ומודים לך על הקדשת הזמן למען קידום האוניברסיטה והמחלקה.
היום פתוח
ביום זה צפויים לבקר כ 6,000 -סטודנטים פוטנציאליים .למועמדים ניתנת הזדמנות לבקר במחלקות ,וזהו הדגש
העיקרי ליום זה .להורדת תכנית היום הפתוח המלאה <<
בנוסף למפגשים המחלקתיים וכתוספת חשובה ,יוכלו המועמדים להיפגש אתכם ,סטודנטים וחברי סגל מהמחלקות,
במסגרת "מפגשים בגובה העיניים" – מתחמי יעוץ והסבר מחלקתיים ,בהם ניתן לשוחח אתך ועם סטודנטים
נוספים מהמחלקות על חווית הלימודים במחלקה ,על הקמפוס וחיי החברה ועוד.
מתחם הפקולטה לניהול והפקולטה למדעי הרוח והחברה  -בלובי בית הסטודנט
מתחם הפקולטה למדעי ההנדסה ומדעי הטבע  -בלובי בנין  ,35קומת מינוס אחת
מתחם הפקולטה למדעי הבריאות  -בלובי בית קרולין
המקום והאמצעים
כשתגיעו למקום תמצאו שולחן ,כסאות ,שילוט רול -אפ ושילוט שולחני למחלקה אותה אתם מייצגים .זהו המקום
המיועד לכם ,וחשוב לשמור על הציוד שניתן לכם – הצפיפות תהיה רבה ואין להעביר שולחן או ציוד ממקום למקום
או ממחלקה למחלקה.
אם ברשותכם חומר נוסף מטעם המחלקה או שברצונכם לקיים פעילות מיוחדת/מיצג – אנא תאמו זאת מראש עם
המחלקה והביאו אותו עמכם.
סדר העבודה
עליכם להגיע לתדריך שיתקיים ביום חמישי  26/2/2015בשעה  10:45במתחם שאליו אתם שייכים.
בעת הגעתכם למקום תקבלו תגי שם .אנא הגיעו לפעילות זו עם חולצה לבנה חלקה.
חשוב להגיע לתדריך בזמן! אנא הקפידו למצוא את אחראי המקום ולקבל ממנו את התגים ואת התדריך.
מה עלי לעשות בעמדה המחלקתית?
המטרה היא לספר למועמדים על הלימודים וחווית הלימוד כאן מנקודת המבט שלך ,בצורה בלתי פורמאלית וכנה.
המטרה היא כמובן לסייע להם להחליט ללמוד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
המידע שמועבר על ידך צריך להיות מכוון לחוויית הלימוד ,רמת הלימודים לפי תפישתך ,אופי המחלקה ,מה באמת
לומדים ,טיפים לסטודנט/מועמד ,שביעות רצונך האישי מהלימודים במחלקה ,סיפורך האישי או חוויותיך ומידע פרקטי
שביכולתך להעביר כגון – חיי החברה בתקופת היותך סטודנט ,איך להסתדר בקמפוס ,אפשרויות בילוי ומגורים
בסביבה ,והכל מנקודת מבטך שלך.
בעיקר יש להדגיש את החלטתך ללמוד כאן וכיצד נראים הדברים כעת ,בהיותך סטודנט/ית.
חשוב לציין כי יש להקפיד על אמינות הדברים ,ולא לנסות "למכור" את האוניברסיטה או לדבר בשם האוניברסיטה,
אלא רק כנציג סטודנטיאלי של המחלקה.
חשוב! במידה שישאלו אתכם שאלות בנושא תנאי קבלה או הרשמה או בתחומים בהם אין לכם מידע
מדויק או סמכות למסור מידע ,הפנו את המועמדים למתחם מידע ייעוץ וקבלה ללימודים בבניין  ,37בין
השעות .17:00 – 9:00
*בתום האירוע/בעת חילוף משמרות עם סטודנטים אחרים :אנא החזירו את תגיות השם אל אחראי/ת
המקום לפני עזיבתכם ודאגו לסגור את העמדה כראוי – ודאגו לקבל את השי האישי!

