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הישגי

DO IT
המחלקה ליחסים בינלאומיים באקדמית גורדון הובילה את המיזם שעסק בפיתוח תכניות לימוד בנושאים רב-
תרבותיים ובזכויות הילד .בפרויקט היו שותפים  21מוסדות להשכלה גבוהה מ 7-מדינות.

מרכז רב תרבותיות
אחראי על הוראת קורסי חובה בקרב כלל הסטודנטים באקדמית גורדון בתחום רב תרבותיות.

"עושים מקום קהילתי"
תכנית שנתית בגורדון שמפגישה פרחי הוראה יהודים וערבים עם תושבי שכונת נווה דויד בחיפה ,שכונה
בעלת אופי של סיכון ומצוקה וכן בעלת הטרוגניות חברתית מיוחדת .אל המיזם חברו תושבים ותיקים ,עולים
חדשים ומדריכי תנועות הנוער המקומיות וחניכיהם ,לצורך חשיפת הסיפור השכונתי והעצמת הזהות
המקומית של תושבי השכונה ,בשנה"ל תשע"ח יתרחב הפרויקט לשכונות נוספות.

הסמכת טכנאי מחשבים ורשתות למבוגרים על הרצף האוטיסטי
פרויקט שמערב גורמי תמך שונים בקהילה ונושא אופי ייחודי של למידה בקבוצות קטנות ,ליווי רגשי חברתי
והכנה לשוק העבודה .הקורס כולל כתיבת קורות חיים ,הכנה לראיון עבודה וסיוע בהשמה מול ארגונים
רלוונטיים בשוק .המיזם יורחב בשנה"ל תשע"ח לכדי ליווי ההשמה של בוגרי התוכנית בארגונים.

הכשרת סייעות גני ילדים מהעדה האתיופית
האקדמית גורדון בשיתוף חיפה בוסטון במיזם להסמכת  23נשים אתיופיות לתפקיד סייעות בגיל הרך,
הפעילות הרב תרבותית כללה בין השאר יציאה לימי סיור ומפגש עם צהרוני העיריה .המיזם צפוי להמשך גם
בשנה"ל תשע"ח.

שילוב עובדים ממגזרים שונים בתפקידים בכירים
שילוב עובדים ממגזרים שונים בתפקידים בקמפוס כגון מנהל משאבי אנוש (מהמגזר הערבי) ומנהלת
הספרייה (דרוזית) .בנוסף ,שילוב מרצים ואנשי סגל מנהלי מכלל המגזרים.

שילוב עובדים בעלי צרכים מיוחדים
העסקת עובדים בעלי צרכים מיוחדים ,נכויות ומוגבלויות שונות (על הרצף האוטיסטי ,בעלי נכות נפשית ועוד)
במשרות שונות במכללה בליווי מקצועי תומך.

מיזם רב תרבותי של העצמת נשות חינוך
מיזם של היחידה למעורבות חברתית באקדמית גורדון .במפגש מעורר השראה וריגוש ,קבוצת נשות חינוך
ערביות ויהודיות בילו יחד במשך  60שעות אקדמיות בתכנית ייחודית להעצמת מקומה של האישה בחינוך
ובחברה הישראלית ,תחת הנחיה משותפת של מנחות יהודייה וערביה ,כמודל לדיאלוג מיטבי .המיזם ימשיך
להתקיים גם בעתיד.

משלחות רב תרבותיות של סטודנטים ומרצים למחנות בפולין
מידי שנה יוצאות משלחות הכוללות סטודנטים ואנשי סגל ערבים ,יהודים ,דרוזים ועוד.

מיזם "רחובות מדברים"
תכנית דו-שנתית בנושא פיתוח יוזמה קהילתית .נשות חינוך ותיקות יצאו אל הקהילה לטובת מפגש בלתי
אמצעי עם תושבי שכונת נווה שאנן בחיפה -שכונה הטרוגנית ,רב תרבותית ורב גילאית .המיזם חיבר אנשים
למורשת ולסיפורי אזור מגוריהם ויצר חוויית זהות ססגונית ומעצימה.

פרויקט "שותפות זה ביחד"
מפגש דו שנתי בין מחנכות ותיקות לבין אוכלוסיית מתמודדי נפש מעמותת "אנוש" המשתקמים בקהילה.
מיזם שכלל פעילויות חברה והעשרה מגוונות בצוותא.

יעדים לשנת תשע"ח
Cure Project
Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia
האקדמית גורדון מובילה את המיזם הבינלאומי מטעם האיחוד האירופאי שמטרתו פיתוח תוכניות לימוד
לקידום הדמוקרטיה בחינוך.

מרכז רב תרבותי לילדים מחוננים
מרכז המוקם בימים אלו באקדמית גורדון שמטרתו לפתח תכניות חוויתיות וחברתיות המשותפות לילדים
ערבים ויהודים שוחרי דעת מחיפה והאזור.

התוכנית ללימודי השואה
תכנית המחייבת את כלל הסטודנטים במכללה ללמוד את נושא השואה כחלק בלתי נפרד מתכנית
הלימודים.

לפרטים נוספים :ד"ר נטע ברנסקי ,סגנית נשיא האקדמית גורדון 052-5858856

