המדרשה המקוונת
לומדים אונליין ()Online
נהלים והנחיות לסטודנט -תש"פ

סטודנט/ית יקר/ה
אנו מברכים אותך על בחירתך ללמוד בתכנית לימודים מקוונת
( )Onlineחדשנית ומקיפה להכשרת מנחי הורים  -להדרכה קבוצתית
ופרטנית
ריכזנו עבורך נהלים והנחיות.
אנו מאחלים שהשנה תהיה פורייה ,מהנה ומשמעותית

פטור מקורסים
לבקשת פטור מקורס יש למלא טופס ,להמציא סילבוס ואישור לימודים של
הקורס הרלוונטי .קבלת הפטור מהקורס בתנאי שלא חלפו יותר משש שנים
מלימוד קורס אקדמי תואם ,ובכפוף לאישור מנהל המדרשה.
*קבלת פטור מקורס מיומנויות הנחיית קבוצה יקבע ,בנוסף להמצאת האישורים
הנדרשים ,רק לאחר ראיון אונליין עם מנהל המדרשה.

תנאי קבלה
התכנית המלאה מיועדת לבעלי תואר ראשון .מועמדים שאינם בעלי תואר
ראשון נדרשים לעבור ראיון אישי אונליין.

תנאים לקבלת אישור השתתפות בקורס
בסיום כל קורס ולאחר מילוי כל ההתחייבויות ,יקבל הסטודנט אישור על
השתתפות בקורס בכפוף לתנאים הבאים:


נוכחות
חובת נוכחות (עם מצלמה פתוחה במהלך כל המפגש) של  80%לפחות
* (שני איחורים של רבע שעה ומעלה או יציאה לפני הזמן שווה לחיסור).
עבור כל חריגה יש לבקש אישור מיוחד בצרוף מסמכים רלוונטיים
למנהל המדרשה ולאחראית על מנהל הסטודנטים.
יש להגיש את הבקשה החריגה לפני ההעדרות ולא אחריה  -לא ינתן
אישור בדיעבד.
היעדרות ממושכת מלימודים תאושר במקרים אלה בלבד:
חופשת לידה – עד  30%מכלל השיעורים ,אבל – ימי השבעה ,ירח דבש
– שבוע בצמוד למועד החתונה.



פניות
יש לארגן סביבת למידה שקטה המאפשרת ריכוז ,ללא הסחות דעת
וללא נוכחות אנשים נוספים בסביבת הלמידה.

עבודת סיכום קורס במדרשה המקוונת
יש להגיש את העבודה עפ"י התאריך שקובעת מורת הקורס.
עבור כל חריגה יש לבקש אישור מיוחד בצרוף מסמכים רלוונטיים למנהל
המדרשה ,דרך אחראית על מנהל הסטודנטים.
במידה וינתן אישור להגשה באיחור (בכל מקרה לא יאוחר מ 6-חודשים ממועד
סיום הקורס) ,תחוייב/י בתשלום של  ₪ 150עבור בדיקת העבודה ע"י אחת
ממורות המדרשה.
ציון עובר בקורס הינו  .60בדיקה העבודה בשנית בתשלום של ₪ 150

ביטולים
•

נרשם המבטל את לימודיו עד חודש לפני תחילת קורס ,זכאי להחזר מלא
של שכר הלימוד.

•

נרשם המבטל את לימודיו במהלך החודש האחרון לפני תחילת הקורס
ועד תחילת הקורס ,זכאי להחזר של  80%משכר הלימוד.

•

נרשם המבטל את לימודיו לאחר מועד תחילת הקורס לא זכאי להחזר
כספי (כלל זה מתייחס גם לסמסטר ב' ועד לסיום שנת הלימודים).

•

העדרות משיעורים אינה משחררת את הסטודנט מתשלום של מלוא שכר
הלימוד.

•

דמי הרשמה לא יוחזרו בכל מקרה.

•

במקרה של ביטול קורס על ידי המכון יוחזר שכר הלימוד עבור קורס זה.

•

הודעה על ביטול שיעור תימסר לתלמידים דרך אתר הקורס .שיעור
שבוטל אינו מבטל את השיעורים הבאים אחריו.

•

הסטודנטים אינם רשאים לבטל שיעורים.

חזרה על קורס
סטודנט המעוניין להירשם בשנית לקורס שלמד בעבר ,זכאי להנחת 50%
מעלות הקורס .הרישום לקורס הינו על בסיס מקום פנוי ובאישור מנהל
המדרשה למקצועות ההנחייה.

שמירת הריון  /טיפולי פוריות
סטודנטיות /בני זוג לסטודנטיות בשמירת הריון או בטיפולי פוריות יהיו זכאים ל:


היעדרות מהלימודים של עד . 30%



זכאות לבטל את ההשתתפות בקורס וללמוד שוב במועד אחר.



הארכת תאריך הגשת העבודות.

חופשת לידה
סטודנטיות /סטודנטים בחופשת לידה זכאים להקפיא את הלימודים ולחזור
ללמוד במועד מאוחר יותר.

תעודת גמר
תנאים לקבלת תעודת הסמכה במדרשה המקוונת
השתתפות בהרצאות ,תרגילים ,שיעורים וסדנאות בהתאם לדרישות הקורס.


הגשת עבודת סיום על פי דרישות התכנית.



המלצת הועדה הפדגוגית.



בסיום לימודי ההסמכה תוענק לסטודנט תעודת גמר מטעם מכון אדלר.



סטודנט יהיה זכאי לקבלת ההסמכה ו/או אישור סיום לימודים אם מולאו כל
התנאים הבאים:
 .1השלים את חובותיו האקדמיים
 .2הסדיר את תשלומי שכר הלימוד

קהילת אדלר – בוגרי התוכניות
בוגרי התכניות מצטרפים לקהילת אדלר – בית מקצועי וחברתי לבוגרים.
במסגרת הקהילה מתקיימים מפגשי למידה והשתלמויות ,כנסים וקורסי המשך,
קבוצות התייעצות ,סופרוויז'ן ,תמיכה בפיתוח העסקי ועוד.

הנחיות כלליות


באחריות הסטודנט לעדכן במהלך הלימודים את פרטיו האישיים באם
השתנו ,כגון :כתובת ,מספר טלפון ,דוא"ל וכיוצא בזאת.



כל הודעה שתשלח בדואר אלקטרוני לכתובת הסטודנט המופיעה במערכת,
תחשב כאילו התקבלה על ידו.



פרטים מזהים של הסטודנט ,לרבות מספרי טלפון וכתובת דואר אלקטרוני,
הינם פרטים אישיים ולא ימסרו לכל גורם שהוא אלא אם כן הוא זכאי לקבלו
על פי דין או שהסטודנט אישר בכתב למסור לו פרטים אלו.



יש לדאוג לסביבת לימודים שקטה.



יש להימנע משימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעורים למעט מקרים
חריגים ובתיאום עם מורת הקורס.



אין לצלם או להקליט בין במהלך שיעור ובין במהלך פגישה אישית ,ללא
אישור מפורש הן של המנחה והן של הקבוצה.




יש להשתמש בדפדפן כרום או פיירפוקס בלבד.
יש לוודא את תקינותם של המיקרופון ,אוזניות/רמקולים ולוודא קיומה של
רשת אינטרנטית חזקה.



מעבר משלב א' לשלב ב' ו-ג' מותנה באישור הועדה הפדגוגית (ועדה
שמתכנסת פעם בשנה בנוכחות מנהל המדרשה וסגל ההוראה המקוונת).

שימו לב


סטודנט לא יעסוק ולא יציג עצמו כאיש מקצוע מוסמך (מנחה
הורים קבוצתי ופרטני) בטרם הושלם תהליך הלמידה במכון
ובטרם קיבל אישור המעיד על סיום הכשרתו .במידה ויציג את
עצמו כאיש מקצוע מוסמך יופסקו לימודיו לאלתר.



אין לפנות לסגל המורות/מנחות לצרכי טיפול  /הדרכה  /ייעוץ אישי
בנושאים פרטיים במהלך תקופת הלימודים.



הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מערך הלימודים,
משכם ומועדם ,וכן לדחות את פתיחתו של קורס או להפסיק את מהלכו.
כמו כן ,הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות לא לקיים קורס
שמספר הנרשמים אינו מאפשר את פתיחתו.



המכון שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודי סטודנט באמצע התכנית
או הקורס ע״פ שיקולים אתיים ו/או מקצועיים.

ספריה וחדר עיון
לרשות הסטודנטים עומדים:
ספרייה מקוונתwww.adler.libraries.co.il :
לפרטים :דורית מכביdorit@m-adler.com | 09-9727913 ,

הנחות


סטודנט זכאי להגיש בקשה להנחה על רקע כלכלי בצירוף טופס בקשת
הנחה ובצירוף המסמכים הנדרשים.



החלטת הועדה תימסר לפונה.

טיפולים אישיים ,משפחתיים ,וזוגיים
במכון קיימת קליניקה הנותנת מענה טיפולי פרטני/משפחתי/זוגי
סטודנטים זכאים להנחה של  10%מעלות הטיפולים.
לתאום פגישות מקוונות ניתן לפנות למתאמת הקליניקה -עידית גרטנהויז
idit@m-adler.com | 09-9727911

בברכת שנת לימודים מהנה
ד"ר רועי בן-מנחם,
מנהל המדרשה למקצועות ההנחיה

מכון אדלר

*בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה לרבות לשון נקבה ,במשתמע וההיפך.

