מלגה לסטודנט/ית להתמחות במכללה החברתית כלכלית
סטודנט/ית יקר/ה,
אם תמיד רצית לשנות ולא ידעת היכן מתחילים ,ארגון שתי"ל מציע לך להשתלב בתכנית עמיתי אברט
לצדק חברתי המאפשרת לך להתמחות בארגונים לשינוי חברתי ולקבל מלגה .תכנית עמיתי אברט שמה
לה למטרה להכשיר דור של מנהיגים צעירים אשר יפעלו למען חברה צודקת יותר  .על מנת להשיג מטרה
זאת מעניקה קרן אברט מלגה המאפשרת לסטודנטים/ות להתמחות בפרויקטים משמעותיים בארגונים
לשינוי חברתי ברחבי הארץ ,ביניהם המכללה החברתית כלכלית .בנוסף מבקשת קרן אברט לחשוף את
העמיתים למגוון רחב של סוגיות העוסקות בצדק חברתי בחברה בישראל ולאסטרטגיות שונות לשינוי
חברתית .התכנית מתקיימת תודות לנדיבותם של הנרי (ז"ל) ואידית אברט.
תכנית ייחודית זו יוצרת קהילת עמיתים תוססת ומגוונת הן מבחינה מגזרית והן מבחינת תחומי הלימוד
והעיסוק .פסיפס אנושי זה יוצר חוו יה מאתגרת בליבון סוגיות מהותיות המשפיעות על חיי היום יום
בחברה בישראל .התכנית מעודדת תחושת קהילה ואווירה של תמיכה הדדית בין העמיתים.
מסגרת הפעילות ולוחות הזמנים
 8שעות שבועיות של התמחות במכללה החברתית כלכלית.
השתתפות במפגשי למידה המלווים את ההתמחות.
התכנית תחל ב  21.11.12-ותסתיים ב21.6.12-
הסטודנטים המשתתפים בתכנית יקבלו מלגה בסך  9,111ש"ח.
המועד האחרון להגשת מועמדות.11.8.12 :
תכנית המפגשים
המפגשים מהווים חלק אינטגראלי מהתכנית וממחויבות העמיתים הלוקחים בה חלק ,ההשתתפות בהם
היא חובה .התכנית שמה דגש על למידה חווייתית של סוגיות בוערות של צדק החברתי בישראל על ידי
הרצאות ,סיורים ודיונים ,וכן באמצעות למידת עמיתים .מועדי המפגשים נקבעו בהתאמה ללוחות הזמנים
האוניברסיטאיים ,תוך התחשבות במועדי המבחנים.
פרטים נוספים והגשת מועמדות לתכנית
סטודנטים /יות הלומדים בשנה השנייה ומעלה ללימודים במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה,
בכל תחומי הלימוד.
כיצד מתקבלים לתוכנית?
למלא את טופס ההרשמה (מצ"ב) ולפנות ישירות למכללה החברתית כלכלית ולא לשתיל במייל
 manager@sea.org.ilחשוב לציין בפניה לארגון כי המועמדות מוגשת לתכנית עמיתי אברט לצדק
חברתי.
על המכללה החברתית כלכלית
המכללה היא מוסד לימודי ללא מטרות רווח המנגיש ידע ביקורתי בנושאים חברתיים כלכליים לציבור
הרחב ברחבי הארץ באמצעות קורסים סמסטריאליים בנושאי חברה וכלכלה מנקודת מבט ביקורתית.
למידע נוסףwww.sea.org.il :

הגדרת תפקיד המתמחה רכז מידע וניו מדיה
הגדרת התפקיד :עדכון תכנים באתר הארגון ,הפצת מידע באינטרנט ,אחריות על הפייסבוק ואמצעי ניו
מדיה נוספים בארגון .כתיבה ועריכה של ניוז לטר ,אחריות על ריכוז ואיסוף מאמרים לאינטרנט .מקום
ההתמחות הוא בתל אביב.
כישורים נדרשים:
היכרות עם סביבה ממחושבת ועם עולם הניו מדיה; היכרות עם עולם התוכן של מדעי החברה והגות
ביקורתית; יחסי אנוש טובים; הזדהות עם הערכים של צדק חברתי.

