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.1מטרות הקורס:
לספק ידע אודות התהליכים הנפשיים והחברתיים המלווים את תקופת ההסתגלות למדינה החדשה ,הרקע
התרבותי הייחודי וקשיים האופייניים למשפחות העולים ,ורגישות תרבותית.
 .2נושאי הקורס:
תופעת ההגירה; הסברים תיאורטיים לתהליכי ההסתגלות של מהגרים; גורמי לחץ מרכזיים בהגירה; השלכות
ההגירה על תיפקוד המערכת המשפחתית; אוכלוסיות מיוחדות; עבודה עם מהגרים.
 .3דרכי הוראה:
הרצאות ,דיון בכיתה.
 .4דרישות הקורס:
נוכחות – ניתן להיעדר מ 3-שיעורים לכל היותר
בחינה –  100%מהציון הסופי .הבחינה תתבסס על החומר הנלמד בכיתה והביבליוגרפיה )חובה(.
 .5ביבליוגרפיה )פריטים המסומנים ב **-הינם חובה(:
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