סדנת בטיחות ,ביטחון ובריאות של סטודנטים בינלאומיים
מכללה אקדמית תל-חי ומרכז משאבים
שלישי-רביעי 4-5.2.2020
סטודנטים בינלאומיים חווים לעיתים קרובות קשיי הסתגלות מבחינה תרבותית ,חברתית,
פסיכולוגית ואקדמית בסביבה החדשה ,הרחק ממשפחתם ,חבריהם וסביבתם המוכרת .כתוצאה
מכך הם עשויים להרגיש אבודים ,בודדים ולחוצים .המוסדות להשכלה גבוהה המקדמים תוכניות
לסטודנטים בינלאומיים צריכים להיות מסוגלים לתת מענה הולם בעניין.
הסדנה בת היומיים ,שתועבר על ידי ד"ר רובי רוגל וד"ר ג'ונתן קפלן ,תתמקד בנושאים הנוגעים
לחוויה של לימודים במדינה זרה ,ותצייד את המשתתפים בידע בסיסי ,כלים והצעות על מנת
לספק לסטודנטים אלה סביבה מכילה ותומכת .בסדנה נדגיש את החשיבות הרבה של מתן מידע
והנחיות בנושא ביטחון ובטיחות בעת משברים לאומיים לסטודנטים .נציג פרוטוקולים ותקנות,
נדון בהם ונתרגלם באמצעות הדמיות ומשחקי תפקידים.
סדנא זו מיועדת לצוותים המינהלים של המשרד הבינלאומי ,לצוותי אגודת הסטודנטים ,לצוותי
דיקן הסטודנטים ,ליועצי התמיכה בבריאות הנפש וראש האבטחה ,ואנו מעודדים לחלוטין את
השתתפותם בסדנה.
הסדנה תתקיים בימים שלישי-רביעי ה 4-5.2.2020 -במכללה האקדמית תל-חי בקמפוס מזרח.
למידע נוסף על משאביםhttps://www.icspc.org/:

להרשמה יש למלא את הטופס שלהלן:
טופס הרשמה
מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה:
קאריןkarins@telhai.ac.il :
אושריתshitao@telhai.ac.il :

סדנת בטיחות ,ביטחון ובריאות של סטודנטים בינלאומיים
יום שלישי:4.2.2020 ,
 – 09:30-10:00התכנסות
 – 10:00-10:30סיור בקמפוס
 - 10:30-11:15מצבו הנפשי של הסטודנט בסביבה בינלאומית ,פרופ' מולי להד,משאבים
ומכללה אקדמית תל-חי
 - 11:15-12:00לחץ ותמיכה מיידית ,ד"ר רובי רוגל ,משאבים
 - 12:00-13:00תמיכה בסטודנט במצוקה ,ד"ר רובי רוגל ,משאבים
 - 13:00-14:00ארוחת צהריים קלה
 - 14:00-15:00עקרונות הטיפול באירועי אבטחה ובטיחות ,ד"ר ג'ונתן קפלן ,האונ' העברית
 - 15:00-16:00אבטחה ובטיחות  -שולחנות עגולים
(הנחיות בסיסיות על שריפות ,רעידות אדמה ,שיטפונות ,פיגועי טרור וכו יוכנו לעבודה בקבוצות.
השותפים יצטרכו לשכלל את התרגול הטוב ביותר הדרוש)
 - 16:00-16:30הפסקת קפה
 - 16:30-18:00סימולציות
18:00

ארוחת ערב

יום רביעי 5.2.2020
 – 08:30-09:00התכנסות
 – 09:00-10:30הצגת שיטות מעשיות להדרכת צוותים בתחום של ביטחון ,בטיחות ובריאות
סימולציה  /משחק תפקידים בהובלת משאבים
 – 10:30-11:00הפסקת קפה
 – 11:00-12:30הכנת הצוותים במוסד האקדמי בתחום הביטחון ,בטיחות ובריאות בהקשר
של סטודנטים בינלאומיים – עבודה בקבוצות
 – 12:30-13:30ארוחת צהריים קלה
 – 13:30-14:30מצגות קבוצתיות של הנחיות מוסדיות סופיות
 – 14:30סיכום :איך מתקדמים מפה?

