6.9.20
אל :תלמידות ותלמידי שנה ב' במחלקה לחינוך
הנחיות כלליות לקראת הרישום לקורסים
שלום לכולן/ם,
כבר עתה ברור לנו שחלק ניכר מההוראה בסמסטר א' בשנת הלימודים הקרובה יתקיים באופן מקוון ואנו עושים
מאמצים גדולים להתכונן לכך לאור לקחים שנלמדו מסמסטר ב' בשנת הלימודים הקודמת .במקביל ,אנו בודקים
אפשרויות לקיום של פעילות לימודית בקמפוס בקבוצות קטנות .מידע מפורט על אופן ההוראה ישלח לקראת
תחילת שנת הלימודים ,כאשר נדע בצורה ברורה יותר מהן ההנחיות של משרד הבריאות ושל האוניברסיטה.
לקראת תחילת שנת הלימודים ותקופת הרישום לקורסים ברצוננו להדגיש כמה נושאים:
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.

ז.

כל המידע על תכנית הלימודים שלנו נמצא באתר המחלקה .אם לא ביקרתם באתר בתקופה האחרונה כדאי
לעשות זאת לפני תחילת הרישום לקורסים.
בשנה ב' יש להשלים את כלל קורסי התשתית (המבואות לסוציולוגיה ,פסיכולוגיה ומחשבת החינוך) ,אם לא
עשיתם זאת בשנה א'.
קורסי החובה של שנה ב' הם" :מערכת החינוך בישראל"" ,מחקר חינוכי בשיטות כמותיות" ו"מבוא לשיטות
מחקר איכותניות" .סטודנטים שמשלבים פסיכולוגיה ילמדו את שיטות המחקר הכמותיות במחלקה
לפסיכולוגיה .את הקורס "סוגיות במחקר על למידה והוראה בבית הספר" ניתן ללמוד בשנה ב' או ג'.
מעבר לשנה ג' מותנה בהשלמת כל קורסי התשתית וקורסי החובה של שנה ב' בציון  70לפחות.
בכדי להתמודד עם העומס בקורסי הבחירה וכדי להגדיל את המגוון ,אנו מציעים מספר קורסים ממחלקות
אחרות בהם ניתן להכיר כקורסי בחירה בחינוך .הרשימה המלאה נמצאת באתר המחלקה.
הערה כללית לגבי חפיפה בין קורסים :ככלל ,מדיניות המחלקה והאוניברסיטה היא שיש להימנע מחפיפה
ככל הניתן .במקרים של חפיפה בין קורסי חובה יש לפנות לקבלת אישור של ועדת ההוראה המחלקתית.
אישור יינתן רק במקרים בהם החפיפה הכרחית .בחפיפה בין קורסי בחירה ועדת ההוראה אינה מטפלת ויש
לקבל אישור בכתב ממרצות/י הקורסים.
מעבר למחלקה ראשית – לקראת שנה ב' ניתן להגיש מועמדות למעבר לחינוך כמחלקה ראשית ( 80נק"ז).
אפשרות זו פתוחה בפני מי שממוצע הציונים שלהן/ם בקורסי שנה א' במחלקה לחינוך עומד על  90או יותר
(במקרה של ציון ממוצע קרוב ל 90 -ההחלטה תהיה על בסיס מקום פנוי) .לפני הגשת הבקשה חשוב לקרוא
בעיון את כל הפרטים המופיעים בשנתון הפקולטה ביחס למסלול זה .את הבקשות יש לשלוח במייל לאיריס,
רכזת התואר הראשון ,באמצעות טופס הנמצא באתר המחלקה .תשובות ישלחו במייל אישי .לאחר הקבלה
למסלול יש לקבוע ייעוץ עם יו"ר ועדת הוראה.

בברכת שנה טובה ,מוצלחת ובריאה,
איריס עינב אקרמן ,רכזת התואר הראשון
ד"ר יריב פניגר ,יו"ר ועדת הוראה היוצא ,וד"ר אורטל סלובודין ,יו"ר ועדת הוראה הנכנסת
פרופ' אדם לפסטיין ,ראש המחלקה

