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 חינוךמחלקה לאל: תלמידות ותלמידי שנה א' ב

  

 הנחיות כלליות לקראת הרישום לקורסים

 

אנו שמחים מאד על בחירתכן/ם במחלקה לחינוך ומאחלים לכן/ם שנת לימודים מעניינת, מאתגרת ומוצלחת. כמובן 

שזאת אינה שנה רגילה ואנו מתכוננים כמיטב יכולתנו להקל עליכן/ם את הכניסה ללימודים האקדמיים תחת 

מקוון, אולם אנו עושים מאמצים המגבלות הקיימות. כבר עתה ברור לנו שחלק ניכר מההוראה יתקיים באופן 

פעילות לימודית בקמפוס בקבוצות קטנות. מידע מפורט על אופן ההוראה ישלח לקראת תחילת גם קיים לגדולים 

 כאשר נדע בצורה ברורה יותר מהן ההנחיות של משרד הבריאות ושל האוניברסיטה.   ,שנת הלימודים

 

 אים:לקראת הרישום לקורסים ברצוננו להדגיש כמה נוש

ם באתר כדאי לעשות ן/כל המידע על תכנית הלימודים שלנו נמצא באתר המחלקה. אם עדיין לא ביקרת .א

. אנא קראו בעיון גם את הפרק של המחלקה לחינוך המופיע בשנתון הפקולטה זאת לפני תחילת הרישום

: לאתר המחלקה )שגם אותו ניתן למצוא באתר המחלקה(. קישור

http://in.bgu.ac.il/humsos/edu/Pages/default.aspx. 

 -ביום רביעי הקרוב הבאופן מקוון מומלץ מאד להצטרף למפגש האוריינטציה המחלקתי שלנו שיתקיים  .ב

ור לזום: קישתכנית הלימודים ונשמח לענות על שאלות. ל נתייחס. במפגש זה 11:00בשעה  9.9

https://zoom.us/j/91031824171. 

הלימודים בשנה א' מבוססים בעיקר על קורסי חובה. מתוך קורסי התשתית )"מבוא למחשבת החינוך",  .ג

נה א' ואת "מבוא לפסיכולוגיה של החינוך" ו"מבוא לסוציולוגיה של החינוך"( יש ללמוד לפחות שניים בש

השלישי ניתן להשלים בשנה ב' )ניתן גם ללמוד את שלושתם בשנה א'(. כמו כן, יש ללמוד את הקורס 

ה מבוא לשיטות מחקר כמותיות. סטודנטים אשר משלבים פסיכולוגיה ילמדו קורס מקביל במחלק

והם אינם צריכים להירשם לקורס זה במחלקה לחינוך. בכל קורסי החובה במחלקה ציון  לפסיכולוגיה

 לפחות. 70עובר הינו 

מעבר לשנה ב' מותנה בהשלמת שני קורסי תשתית לפחות ו"מבוא לשיטות מחקר כמותיות" )או קורס  .ד

 מקביל כמצוין לעיל(.

 במהלך השנה.שימו לב שרישום לקבוצות התרגיל הינו שנתי ולא ניתן לעבור בין הקבוצות  .ה

 ם גם מספר קורסי בחירה המפורטים במערכת השעות באתר המחלקה.ן/פתוחים עבורכ .ו

הערה כללית לגבי חפיפה בין קורסים: ככלל, מדיניות המחלקה והאוניברסיטה היא שיש להימנע מחפיפה  .ז

ם של חפיפה בין קורסי חובה במחלקה לחינוך לקורסי חובה במחלקות אחרות יש לפנות ככל הניתן. במקרי

לקבלת אישור של ועדת ההוראה המחלקתית. ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה במייל לאיריס עינב, רכזת 

 התואר הראשון.

 

 מוצלחת ובריאה, בברכת שנה טובה,

 

 , רכזת התואר הראשוןאקרמן איריס עינב

 היוצא, וד"ר אורטל סלובודין, יו"ר ועדת הוראה הנכנסת פניגר, יו"ר ועדת הוראה ד"ר יריב

 פרופ' אדם לפסטיין, ראש המחלקה

http://in.bgu.ac.il/humsos/edu/Pages/default.aspx
https://zoom.us/j/91031824171

