אמנת שירות היחידה למתמטיקה ,קמפוס אשדוד
מטרת היחידה למתמטיקה היא לתת כלים מתמטיים וחשיבתיים המאפשרים לסטודנטים לפתח קריירה
בסביבה יוזמת וצעירה ,תוך הסתכלות על הפרט ועל צרכיו הייחודיים .לשם כך ,סגל המרצים
והמתרגלים ביחידה למתמטיקה עוסק בהוראת מתמטיקה ברמות שונות ובהתאמת קורסי המתמטיקה
לדרישות המחלקות האקדמיות השונות של המכללה.
אנו מתחייבים:

א.

להתייחס בהבנה וברגישות המרבית לכל הסטודנטים ולנקוט בכל פעולה שתידרש בכדי לעזור
לסטודנטים להתמודד בהנאה ובהצלחה עם כל האתגרים העומדים בפניהם בלימודי המתמטיקה,
זאת לפי העקרונות הבאים:
•

שימת לב לצרכים האישיים של הסטודנטים ולקשיים עימם הם מתמודדים.

•

הקשבה אמפתית ומענה מכבד לכל פניותיהם.

•

הבנת הקשיים האישיים והקשיים הלימודיים של הסטודנטים ומציאת דרכי פעולה מתאימות
לסיוע ,כולל עזרה ברכישת המיומנויות המתמטיות והכלים המתמטיים הנחוצים להצלחה
בחברה הטכנולוגית המודרנית.

•

מתן שירות מקצועי ,יעיל ואיכותי ,הן ברמת ההוראה האקדמית והן ברמת השירות המנהלי.

•

נקיטת קו פעולה מובנה וברור בתהליך ההוראה ,במטרה להוביל את הסטודנטים להצלחה
בלימודיהם המתמטיים ,לפיתוח יוזמה ,למחויבות ,לאחריות אישית ולמשמעת עצמית.
אנו מאמינים שקו פעולה זה ישמש את הסטודנטים בהמשך לימודיהם ויסייע להם
בהתפתחותם המקצועית והאישית בכל תחומי חייהם.

•

גמישות וזמינות של כלל סגל היחידה ומדיניות "דלת פתוחה" בכל זמן פעילות היחידה.
הסטודנטים מוזמנים לשאול שאלות ולבקש בקשות מסגל היחידה.

•

טיפוח סטודנטים מצטיינים במתמטיקה ומינוים ל"מתגברים" .הנחיית ה"מתגברים" כך
שעבודתם תהיה יעילה ואפקטיבית ותענה על צורכי הסטודנטים הזקוקים לעזרתם.

•

שמירה על טיב ההוראה ,מקצועיות ההוראה ורמתה הגבוהה ,על מנת שסטודנטים יוכלו
להשיג את יעדיהם הלימודים ולחוות הצלחה.

•

שילוב ידע כללי רלוונטי בנושאים הנלמדים ,ככל האפשר ,ליצירת חיבור בין המתמטיקה
ו"העולם האמיתי" ,זאת כדי לעורר עניין בנושאים הנלמדים ולפתח את החשיבה הביקורתית
של הסטודנטים.

לפעול לקידום חזון המכללה וערכיה ולקבל על עצמנו את כל עקרונותיה ,החלטותיה ונהליה;

•

לקיים את כל הכתוב בידיעון המכללה ככתבו וכלשונו.
מלבד עקרונות אלו ,אנו מתחייבים להשקיע את ניסיוננו ואת הידע המקצועי שלנו לשיפור מתמיד
של קורסי היחידה ,תכניות הלימודים ,ההוראה בפועל והמחקר ולהמשיך להקפיד על התאמתם
לסטנדרטים בין-לאומיים.

ב.

להתייחס בהבנה וברגישות כלפי כל המרצים והמתרגלים בכדי שיוכלו להשיג את יעדיהם בתחום
ההוראה ובתחום המחקר ,מתוך תחושות של הצלחה מרבית ,הנאה וסיפוק מעבודתם ,זאת לפי
עקרונות אלה:
• קיום שיתופי פעולה הדוקים בין חברי הסגל כדי לתת מענה להתחייבויותינו כלפי הסטודנטים.
• הפרייה הדדית ברעיונות כלליים ויישומיים.
• עזרה הדדית בהתמודדות עם האתגרים של המרצים והמתרגלים בשעות ההוראה וחיפוש אחר
קווי פעולה אחידים.
• דאגה להתפתחותם האישית של סגל ההוראה והעצמתם באמצעות סדנאות רלוונטיות.

ג.

להתייחס לעובדי מחלקות המכללה ויחידותיה בהבנה ובהתחשבות ולהיות קשובים לצורכיהם,
כדי שהם יוכלו לעבוד ביעילות ובאפקטיביות ,זאת לפי העקרונות האלה:
• מתן שירות מתאים למחלקות המכללה וליחידותיה השונות.
• גמישות וזמינות במענה לכל הצרכים של המחלקות והיחידות ומדיניות "דלת פתוחה" ואוזן
כרויה.

בכל סעיפי האמנה הזו אנו מתחייבים לשמור ולכבד את מורשת המתמטיקאים שעל כתפיהם אנו
עומדים.

