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 טיפול מודע-הקשר עם מהגרים ופליטים

 האוניברסיטה העברית, בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית, תואר שני, תשע"ט

  מרצה: ד"ר נעמי שמואל

 תיאור הקורס:

 הקורס מתמקד בגישות עדכניות לטיפול מודע תרבות והקשר עם מהגרים ופליטים. הנושאים

 שיידונו: (א) זהות ושייכות, הצטלבות מיקומים; (ב) 'אחרות', גזענות, סטריאוטיפים ואפליה; (ג)

 רגישות תרבותית, כשירות תרבותית וגישה מודעת הקשר; (ד) הורות ותרבות, משפחות

 במעבר; (ה) תפיסות של סיכון ומוגנות; (ו) טיפול בין-תרבותי; (ז) היברידיות או דו-תרבותיות.

 תפוקות הוראה:

 בסיום הקורס הסטודנטים אמורים להיות בעלי יכולת לעשות את הדברים הבאים:

 לזהות חסמים למפגש בין-תרבותי אפקטיבי ולהתמודד עימם באופן מקצועי, יעיל ורגיש.●

 לפתח מיומנויות להתערבות מותאמת ומכבדת שוני אנושי.●

 ליצור פתרונות מקוריים ויצירתיים לדילמות ואתגרים מהשטח.●

 להבין את מורכבות האינטראקציה המקצועית בסביבה הטרוגנית וקונפליקטואלית.●

 אופן ההוראה:

 הרצאות פרונטליות, דיונים, עבודה בקבוצות ומשימות של רפלקציה אישית; צפייה בסרטונים,

 קריאת טקסטים, מאמרים וספרים, דיון קבוצתי וכיתתי.

  מטלות הקורס והרכב הציון:

 נוכחות, קריאה של חומרי הקורס (0%)1.

 השתתפות בדיונים בכיתה (0%).2.

 עבודת קורס (100%).3.
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