ADEPTHANDBOK

Välkommen som adept i Intize!
Här står vad du behöver veta som adept i Intize för att få ut så
mycket av mentorskapet som möjligt. Du får reda på vad du och
din mentor förväntas göra, vad Intize är för något och vad vi har
att erbjuda dig. Läs gärna innan din första mentorsträff, eller
använd som uppslagsbok.

Vad är ett mentorskap i Intize?
Du och upp till fyra andra elever träffar en mentor och får vägledning i
matte. Träffarna sker veckovis i mentorns skolmiljö. Exakt vilken tid och
dag bestämmer ni tillsammans i gruppen. Det är helt gratis!
Vad ni gör på träffarna beror på vad du och din grupp vill göra, alla är
välkomna oavsett ambitioner eller svårigheter. Gemensamt för de flesta
grupper brukar vara att man kan gå på djupet med matten, ställa frågor som
läraren inte hinner med och att lära sig förstå varför. Det fria upplägget
betyder också att du som adept har ansvar för att komma på träffarna och
komma med förslag på vad du vill göra och hur du lär dig bäst.
Till skillnad från skolan kommer inte din mentor betygsätta dig eller
bestämma vad du lär dig. Vad ni gör när ni träffas bestämmer ni
tillsammans. Det är helt okej att både öva inför prov och lösa
mattekluringar och pussel, bara ni är överens i gruppen om vad ni gör.
Fundera gärna över vad just du vill ha ut av ditt mentorskap. Är det något
särskilt du vill jobba med? Din mentor får inte säga till någon annan om hur
det går för dig i matematiken utan ditt samtycke, så det är helt okej att göra
fel och ställa alla frågor du kan tänka dig.
Går du på gymnasiet?
Studerar du matematik på gymnasienivå, tekniskt basår eller liknande har
du möjlighet att gå med i en mentorsgrupp. Du träffar då en mentor
tillsammans med några andra som studerar liknande matematik en gång i
veckan på Chalmers/GU i två timmar. Du har också möjlighet att ansöka till
att själv bli mentor för en grupp elever på högstadiet.
Går du på högstadiet?
Om du går på högstadiet har du möjlighet att få en mentor från gymnasiet
som du får träffa tillsammans med några andra högstadieelever 1-2 timmar
i veckan. Mentorsträffarna äger rum på mentorns gymnasieskola.
Mentorskapet för särbegåvade barn.
Mentorskapet för särbegåvade barn riktar sig till barn i grundskolan som
behöver extra utmaning när det kommer till matte. Som adept träffar man
tillsammans med 2-3 andra särbegåvade barn en mentor från högskolan i
en timme varannan vecka på Chalmers/GU.

Nedan är några enkla regler
som vi förväntar oss att du följer:
- Behandla din mentor med full respekt.
- När du anmäler dig förbinder du dig att komma på träffarna.
Informera mentorn i så god tid som möjligt om du blir förhindrad
från att närvara på en mentorsträff. Om du upprepade gånger uteblir
eller inte svarar när din mentor kontaktar dig förlorar du din plats till
en annan adept på kölistan.
- Om du har önskemål för träffarna, konstruktiv feedback eller vill
avsluta ditt mentorskap, kontakta alltid i första hand din mentor. Om
det skulle dyka upp problem som du inte är bekväm att ta med din
mentor, är du välkommen att kontakta mentorskapsansvarig på
Intize.

Drop-in på Chalmers bibliotek
Till drop-in kan du komma om du vill ha någonstans att räkna när du inte
träffar din mentor. Till Intize öppna drop-in är alla som läser matematik på
t.o.m. högstadie-, gymnasie- och tekniskt basår-nivå välkomna att komma
för att få hjälp av våra mentorer. Drop-in är gratis och ingen anmälan krävs
så ta gärna med en kompis!
● Måndagar 17:15 till 19:15
● Lördagar 12:00 till 15:00
Chalmersläxhjälpen är dessutom på plats i samma lokaler på tisdagar och
onsdagar mellan 17:15 och 19:15 för att hjälpa dig med kemi, fysik och
matematik.
Plats: Chalmers bibliotek, Chalmers tvärgata 1.

Vad är Intize?
Alla personer som gör mentorskapet möjligt bildar organisationen Intize.
Vårt syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i
matematik och matematiskt tänkande. Detta ska bland annat leda till att
fler ska få en ökad självkänsla och ges nya möjligheter i livet. Sammanlagt
är vi ca 300 adepter och 80 mentorer som ses varje vecka!
Intize består av mer än bara mentorsgrupperna. Vi har en styrelse som
bestämmer långsiktiga mål, en verksamhetsgrupp som gör det praktiska
arbetet och många andra medlemmar som ställer upp när det behövs. Som
adept i Intize är du välkommen att vara med och påverka genom att
exempelvis bidra med ideer eller berätta för andra elever om Intize. Säg
bara till din mentor eller kontakta verksamhetsgruppen om du vill engagera
dig.
Kontaktuppgifter Intize
Jessica El-jabaoui
mentor@intize.org
070 - 926 69 55

Kontaktuppgifter din mentor
(skriv)
…………………………………………
…………………………………………

På vår hemsida www.intize.org finns mer information om Intize.
Vi finns också på:
● Facebook: Intize
● Instagram: Intize_gbg
● Snapchat: Intizegoteborg

