
 

 למידה התנסותית

 יוזמה של המכללה האקדמית תל אביב יפו

 בשטח. פרקטית להתנסות תאוריה בין החיבור הוא הלמידה מתהליך נפרד בלתי שחלק מבינים יפו-אביב תל האקדמית במכללה אנו

 בתהליך לתמוך כדי .חייהם בהמשך בו ולעסוק ללמוד שבחרו התחום של כלכלי-החברתי ההקשר של עמוקה הבנה לטפח מנת על זאת

 הלימוד. מתכנית נפרד בלתי כחלק התמחות, תכניות או ועסקיים קהילתיים בפרויקטים משתתפים במכללה סטודנטים זה, למידה

 סיום עם משמעותית לתעסוקה מוכנים מהלימודים יוצאים וסטודנטים ובשטח, הלימוד בכיתת בזה זה נשזרים מעשי וניסיון ידע כך,

  חייהם. ובהמשך הלימודים

 צורך

 ממקורות מופץ או נוצר אינו הוא זמנית. בו מקורות של רחב ממגוון וזורם כיווניים,-ורב מהירים בתהליכים נוצר 21-ה במאה ידע

 צבירתל זקוקים גבוהה השכלה במוסדות סטודנטים אקדמי. ב"ריק" להיווצר יכול אינו ולכן ייצורו, על בלעדי כוח ליבע היו שבעבר

  איכותית. בתעסוקה בהצלחה להשתלב מנת על משתנה מציאותב מתמיד ולימוד מעשי ניסיון

 עשייה באמצעות למידה

 של הספר בתי בכל ייםהתנסות קורסים דרך למידה שכוללים קורסים מספקת המכללה הלימוד, מתכנית נפרד בלתי כחלק

 שותפים עם שונים פעולה שיתופי כוללות שלנו האקדמיות התכניות כל – זה מסוג חדשים קורסים לפתח העת כל ופועלת המכללה,

 כולל שלנו הסגל ועוד. פרטיות יוזמות מקומיות, רשויות שלישי, מגזר ארגוני טק,-היי חברות עסקים, זאת בכלל אקדמיים,-לא

 בישראל. ועסקיים חברתיים הציבוריים, במגזרים תחומים של רחב במגוון ניהולי ניסיון לצד רחב אקדמי ניסיון עם מקצוע אנשי

 ,בכיתות פעילה ללמידה לעודדם וכדי לסטודנטים, אישית לב תשומת להעניק מנת על קטנות, בכיתות מתקיימים הלימודים

  המעשית. ההתנסות סמך על חדש ידע ומייצרים משתפים בתורם םוהסטודנטי

 השפעה

 במרחב תמודדותלה מוכנים כשהם התעסוקה לעולם יוצאים מהמכללה סטודנטים ,ההתנסותיים בקורסים הרבה ההשקעה בזכות

 במהלך שהקימו או בהם שהשתתפו היוזמות את ממשיכים מבוגרינו ורבים תדיר, המשתנה לידע הסתגלות שדורש עבודה

 רשמים הסטודנטים על ומותירות מובילה, שהמכללה והמשמעותית הרחבה החברתית להשפעה תורמות אלה חוויות הלימודים.

 תרומה מתן תוך התעסוקה, בשוק ביתרונות מחזיקים שלנו שהסטודנטים בכך ניכרת, שלהם הקריירות על ההשפעה טווח.-ארוכי

  אלית.הישר בחברה רבות לקהילות לה שנייה שאין
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