חודש

מרץ

אפריל

מאי

תאריך שם אירוע

שעות

מיקום

תיאור אירוע
בקצרה

אגודת הסטודנטים
במהלך היום
מחלקת שי לנשים
מכללה
ובהפסקות
-08מרץ יום האישה
פאנל בנושא חינוך של
מועמדים מהמפלגות
מכללה -
פאנל בחירות  2019בנושא
השונות
 13:30-15:00אודיטוריום
-11מרץ קידום החינוך בצפון
פעילות משותפת של
קהילת
מסיבת פורים לקהילת
קהילת הסטודנטים עם
הסטודנטים
הקשישים  -קהילת
השכנים בנושא פורים
בקצרין
-16מרץ הסטודנטים
כ 40-סטודנטים נוסעים
לתחרות ספורט ארצית
בין כל המכללות
אילת
לא במכללה
 17-20/3תחרות אסא אילת
במרכז סולרום  -מרכז
מרכז סולרום  -תעסוקה לבעלי
מסיבת פורים  -החוג לחינוך
מוגבלויות ,נכויות ואוטיזם
במהלך השיעור צחר
-19מרץ מיוחד
קהילת הסטודנטים
מארגנת הסעה בשיתוף
האגודה
מתחם גלילון
-20מרץ מסיבת פורים באגמון מרקט שעות הלילה
פעילות הכוללת בנייה
שעות הערב
השלישיה  - DIY -עשה
ועבודה על עץ
טרם נקבע
יעודכן
-26מרץ זאת בעצמך
במהלך היום
שבוע רב-תרבותי
מכללה
ובהפסקות
 24-28/3שבוע דוגרי
הפסקמפוס דוגרי
 13:30-15:00מכללה
-27מרץ אירוע שיא דוגרי
בהובלת ראש החוג
לביולוגיה והתא הירוק,
יום עם הרצאה ,הפעלות
יום המעשים הטובים -
בסימן אנרגיה ירוקה
 12:00-14:00מכללה
-02אפר מסיבטבע
פעילות אחה"צ בהובלת
המדור למעורבות
חברתית בשיתוף כל
הסטודנטים וילדי
הפרויקטים של פרח,
פסגות ושער שיוויון
יום המעשים הטובים -
במכללה
-02אפר מעורבות חברתית בקהילה  16:30-18:30מכללה
יום המעשים הטובים -
יום אימוץ כלבים בגן
גן מיקולוב
קהילת הסטודנטים ומרכז
מיקולוב בקצרין
 16:00-19:00בקצרין
-02אפר צעירים
ערב במה פתוחה
שעות הערב  -טרם נקבע
(כנראה באחד לצעירים
יעודכן
-02אפר השלישיה  -במה פתוחה
שעות הערב  -טרם נקבע
(כנראה בקצרין) ערב ריקודי סלסה
יעודכן
-30אפר השלישיה  -סלסה
בדומה לשנה שעברה,
פעילות בתוך הכיתות
בהובלת החוג לחינוך
לגיל הרך
מכללה
-30אפר יום השואה  -פעילות בכיתות 8:30-10:00
טקס באודיטוריום
בהובלת רגב
 10:00-10:45מכללה
-02מאי טקס יום השואה
טרם הוחלט מה יהיה -
יעודכן
 10:00-10:30מכללה
-07מאי טקס/פעילות יום הזיכרון
שעות הערב -
השלישיה  -הרצאה על
הרצאה על תזונה
מכללה
יעודכן
-14מאי תזונה

מאי

-23מאי
יוני
-12יונ

יום הסטודנט תוצרת מקומית 19:00-1:00
השלישיה  -קולולם מקומי
הפסקמפוס אחרון  -כנראה
תחרות נינג'ה

פארק קצרין
העתיקה
טרם נקבע

11:30-13:00

מכללה

יום הסטודנט בפארק
קצרין העתיקה בשיתוף
מועצה מקומית קצרין,
מועצה אזורית גולן
ואגודת הסטודנטים
שירה בציבור מהסוג הכי
מגניב שיכול להיות
יעודכן

