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לקראת לימודים אקדמיים – המשוב האישי שלך
מטרת המשוב היא לסייע לך בהשתלבות מוצלחת בלימודים ובמיוחד בשנה הראשונה .המשוב מתמקד בשישה היבטים הקשורים
לעמדות ומיומנויות שתורמות להשתלבות קלה ומוצלחת.
התשובות שלך בשאלון סווגו לארבע רמות שנקבעו ביחס לסטודנטים כמוך שמתחילים שנה א' :גבוהה ,טובה ,בינונית ,ונמוכה .המשוב
שלפניך יחולק לשלושה חלקים:
 .1הצגת הרמה שלך בכל אחד מששת ההיבטים ) 1נמוך יחסית ועד  7גבוה מאוד(
 .2המלצות אישיות המתייחסות לחוזקות שלך ולתחומים שכדאי לך לחזק ולפתח.
 .3מידע על השירותים המוצעים לסטודנטים חדשים במוסד הלימודים שלך .מומלץ לנצל שירותים אלה )שמוצעים ללא תשלום(.
שנת לימודים מוצלחת!

מומלץ לשפר

המשך כך!

חשוב לחזק

קריטי להתייחס

חשוב להיעזר ולהישען על תחומי החוזק שלך:
מעורבות בקמפוס-משקפת את כוונותיך ונכונותך להיות מעורב בחיים החברתיים ובפעילויות השונות בקמפוס.
בהתבסס על תשובותיך נראה כי יש לך רצון עז למעורבות בחיי הקמפוס .המעורבות ותחושת השייכות יתרמו רבות ליצירת קשרים
חברתיים ורשת תמיכה ,החשובים להצלחתך בתחומים רבים בלימודים ולהתפתחות האישית שלך.
לאור זאת ,ההמלצה שלנו היא:
• פעילות חברתית בקמפוס תתרום לתחושת השייכות שלך לסביבת הלימודים .פעילות במסגרת אגודת הסטודנטים והיחידה
למעורבות חברתית בדיקנט הסטודנטים חשובה גם כדי להביא לידי ביטוי יכולות חשובות שלך שאינן בהכרח לימודיות.
• חשוב למצוא את האיזון הנכון בין הפעילות בקמפוס לבין החובות הלימודיים שלך.
תחושת מסוגלות אקדמית-מבטאת את תחושת הביטחון שלך להגיע להישגים אקדמיים גבוהים ולהצליח בלימודים.
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תשובותיך מצביעות על ביטחון גבוה ביכולות הלימודיות שלך ובהצלחתך בלימודים .האמונה ביכולות שלך חשובה כי היא משפיעה
על הפעילות הלימודית שלך ,נותנת לך מוטיבציה ללמוד ולקדם משימות.
לאור זאת ,ההמלצה שלנו היא:
• חשוב להישען על הביטחון שלך במיוחד כאשר עומדות בפניך משימות ואתגרים חדשים.
• לצד הביטחון שלך ,כדאי לזכור כי המאמץ וההשקעה הם אלה שמגבירים את הסיכוי להצלחה ולכן חשוב להמשיך לעבוד
ולהשקיע במשימות הלימודיות שלך.
• אפשר לשקול להמשיך ולפתח כישורים אלה באמצעות חונכות של תלמיד/ה או סטודנט/ית.
נינוחות חברתית-מתייחסת למידת הנינוחות שלך במצבים חברתיים ויצירת קשר עם אחרים ,גם כאלה שלא מוכרים לך.
דיווחת על נינוחות רבה במצבים חברתיים .יצירת קשרים חברתיים ובניית רשת חברתית תומכת במסגרת הלימודית החדשה ,הן
מטרות חשובות .וחשוב לזכור -חבריך לספסל הלימודים הם מקור לתמיכה הן מבחינה לימודית והן מבחינה אישית.
לאור זאת ,ההמלצה שלנו היא:
• הקדש/הקדישי זמן לפתח ולשמר קשרים חברתיים ,גם בקורסים מקוונים.
• ניתן להעצים מיומנויות חברתיות גם בפעילות בקמפוס .אגודת הסטודנטים ממשיכה בפעילות למרות כל המגבלות.
• כדאי לנצל את הכישורים החברתיים שלך גם להכרות ושיחות לא רק עם סטודנטים אחרים ,אלא גם עם המרצים והמתרגלים.
• ניתן למנף מיומנות חברתית גם בפעילות חברתית בקמפוס.
• חשוב לזכור לשמור על איזון בין חיי חברה לבין החובות הלימודיות.

מומלץ לשפר:
חוסן אישי-משקף את הגישה שלך להתמודדות עם קשיים ואתגרים.
מתשובותיך עולה כי בדרך כלל את/ה מצליח/ה להתמודד עם אתגרים ,לווסת ולשלוט ברגשותיך גם במצבים מלחיצים .כל אחד
נתקל במצבים מאתגרים ואף מתסכלים ,במיוחד בסביבה חדשה .ההתייחסות שלנו למצבים כאלה משפיעה על ההצלחה
בהתמודדות איתם וחשוב לחזק אותה.
לאור זאת ,ההמלצה שלנו היא:
• חשוב לשתף אנשים קרובים בתחושותיך במיוחד במצבים מאתגרים.
• לפעמים יכול לעזור מאוד לתת שם למה את/ה מרגיש/ה :פחד ,עצב ,כעס ,תסכול ומשם להמשיך לחשוב ,מה לעשות עם הרגש
הזה?
• מצא /י את המרחב השקט שלך ,שבו את/ה יכול/ה להירגע ,להרגיש בטחון ,ולשפר את מצב הרוח .זה יכול להיות מקום אמיתי ,או
מקום שאת/ה חושב/ת עליו ,שיר או מנגינה .למד/י ללכת לשם בזמן הנכון.
• כדאי לנסות לשפר מיומנויות של ניהול זמן ופתרון בעיות שימנעו מלחץ רב להצטבר.
• מומלץ לפנות זמן לפעילויות מרגיעות כמו פעילות פיזית ,פעילות חברתית או פעילות יצירתית .מדיטציה ומיינדפולנס גם יכולים
להיות כלים טובים לאזן רגשות.
• במידה ונוצר לחץ סביב ביצוע מטלות לימודיות ומבחנים ,מומלץ לפנות לדיקנט לקבלת ייעוץ פרטני או קבוצתי בנושא.
מחויבות ללימודים-משקפת את מידת הנחישות שלך להתמיד ולהשלים את הלימודים ולהשיג תואר אקדמי.
דיווחת על מחויבות בינונית להשלמת הלימודים ולהשיג תואר אקדמי .נראה שכדאי לך לחזק את הביטחון בדרך שבחרת ובנכונות
שלך להשקיע כדי להתמיד בלימודים.
לאור זאת ,ההמלצה שלנו היא:
• אפשר להפיק תועלת רבה מייעוץ על מנת להתמקד במטרות העתידיות שלך ובדרך שתוביל אותך לשם.
• אם יש לך מחויבויות נוספות מעבר ללימודים ,חשוב להקדיש מחשבה ותכנון לדרכים שיאפשרו לך לשלב נכון בין הלימודים
למשימות האחרות שלך .ייעוץ בנושא ניהול זמן או ניהול כלכלי יכולים לעזור לך.
• לימודים אקדמיים אכן דורשים מאמץ והשקעה .זאת משימה שהמטרה שלה היא ארוכת טווח ,אך גם יש שכר בסיומה .רוב
האנשים שלמים עם המאמץ שהשקיעו בהשגת התואר .כדאי לראות כל מאמץ כצעד נוסף לקראת המטרה הגדולה.

חשוב לחזק:
משמעת עצמית-מתייחסת למידת ההצלחה שלך לעמוד במשימות והתחייבויות שלקחת על עצמך.
על-פי תשובותיך נראה כי יש לך קושי בעמידה במשימות המוטלות עליך ,למלא את המחויבויות שלך ,ולעמוד בלוח זמנים .הנטייה
לדחות משימות עלולה ליצור פערים בלימודים ועומסים ולחצים שכדאי וניתן להימנע מהם ,ולכן חשוב מאוד לחזק את המשמעת
העצמית .בקורסים מקוונים ,חשוב במיוחד לייצר מסגרת ברורה ומתוכננת ללמידה ,למצוא את הדרכים שמסייעות לך להתמודד
עם כל המשימות בצורה מסודרת ועקבית.
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לאור זאת ,ההמלצה שלנו היא:
• חשוב להשתתף בשיעורים ולעקוב באופן שיטתי אחר המשימות ולוחות הזמנים .תכנון זמן ותיעדוף משימות מקלים על עמידה
ביעדים.
• אפשר להיעזר בחברים או משפחה להבנות את מסגרת הזמן ואפילו לתלות את הלו'ז שלך במקום שיאפשר למשפחה או
לשותפים שלך להפנות את תשומת לבך אם סטית מהתכנון שלך.
• אפשר לקבוע ללמוד עם חבר/ה ,ולתת לו/לה להכתיב את הקצב המתאים.
• הרבה פעמים עוזר לפרק את המשימה שלך למשימות קטנות ולהתמודד עם כל אחת בנפרד.
• חשוב במיוחד לאתר מסיחים ופיתויים ולמצוא דרכים להרחיק אותם ממרחב הלמידה שלך גם באמצעות אפליקציות או אנשים
מסביבך שיכולים לעזור לך.
• כחלק מתכנון הזמן שלך ,חשוב למצוא זמן גם לפעילויות פנאי מגוונות ,להתאוורר ולאגור כוחות למשימות הבאות.
• מומלץ מאוד להצטרף לסדנאות של ניהול זמן המתקיימות בתוך הקמפוס.
טיפים מיוחדים לקורסים מקוונים -
בקורסים מקוונים המשמעת העצמית חשובה לא רק בניהול המשימות ,אלא גם בהתנהלותך במהלך השיעור:
 חשוב לארגן סביבת לימודים שקטה ומסודרת ,עם מיעוט הסחות. מומלץ להתחיל כל יום כאילו את/ה יוצא/ת ללימודים :להתלבש ,להכין את חומרי הלמידה ואפילו אוכל להפסקות. חשוב להיות פעיל/ה במהלך השיעור עד כמה שאפשר ,לענות על שאלות ולסכם כמו בשיעור רגיל ולכל הפחות – לנסות לכתוב,לסכם ,להדגיש כמה נקודות מכל שיעור.
 כדאי לארגן את שעות הלמידה שלך אחרי השיעורים ,מומלץ להצטרף לקבוצות למידה מקוונות .אם קבעת ללמוד עם מישהואחר ,המחויבות ללמידה תגבר.
 -אפשר לתלות את הלו'ז שלך במקום שיאפשר למשפחה או לשותפים שלך להפנות את תשומת לבך אם סטית מהתכנון שלך.

להדפסת דף זה לחץ כאן

צוות דיקנט הסטודנטים עומד לרשותך בסיוע וליווי בהשתלבות מוצלחת באוניברסיטה.
לפרטי קשר של היותמי"ם )נציגי הדיקנט בפקולטות( וכן של רכזי היחידה לשוויון הזדמנויות לחץ כאן.
בנוסף ,ניתן לפנות אלינו בחדר ) 458תחום קהילות לומדים( וחדר ) 460תחום סטודנטים ערבים( בבניין פרנק סינטרה ,בימים א עד ה
בשעות .8-16
אם ברצונך שנציג דיקנט הסטודנטים ,שבין יתר משימותיו לסייע בהשתלבות מוצלחת של תלמידים חדשים ,יתקשר אליך
נא הכנס/י את מספר הנייד:
123-4567890

שלח

.

סיום

כל הזכויות שמורות ליישום © 2021
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