6.9.20
אל :תלמידות ותלמידי שנה ג' 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 .כל המידע על תכנית הלימודים שלנו נמצא באתר המחלקה .אם לא ביקרתן/ם באתר בתקופה האחרונה
כדאי לעשות זאת לפני תחילת הרישום.
ב .קורס החובה היחיד בשנה ג' הוא סמינר ,אותו יש לבחור מתוך רשימת הסמינרים .הנוכחות בכל הסמינרים
הינה חובה ,אלא אם כן נכתב אחרת בסילבוס הקורס .את הסילבוסים של כל הסמינרים ניתן למצוא באתר
המחלקהhttps://in.bgu.ac.il/humsos/edu/Pages/BA/BA_Syllabuses.aspx :
ג .אם לא למדתן/ם בשנה ב' את הקורס "סוגיות במחקר על למידה והוראה בבית הספר" יש לקחת אותו
בשנה ג' על מנת להשלים את התואר.
ד .בכדי להתמודד עם העומס בקורסי הבחירה וכדי להגדיל את המגוון ,הוספנו מספר קורסים ממחלקות
אחרות בהם אנו מכירים כקורסי בחירה בחינוך .הרשימה המלאה נמצאת באתר המחלקה .חלק מהקורסים
דורשים ריאיון מקדים ובחלקם ישנה מגבלה של מקומות .ניתן ללמוד עד  8נק"ז במסגרת קורסים אלו.
ה .בנוסף לכך ,באתר מופיעה רשימה של קורסים מהתואר השני אשר פתוחים גם לתלמידות/יי שנה ג'.
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 .לא יינתן אישור חפיפה לגבי סמינרים .בחפיפה בין קורסי בחירה ועדת ההוראה
אינה מטפלת ויש לקבל אישור בכתב ממרצות/י הקורסים.
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

