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 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

המרכז הלאומי  –והמרכז לחקר פוליטיקה וחברה אירופית תכנית ללימודי אפריקה ה

 למצוינות במחקר ובהוראת הלימודים האירופיים ע"ש ז'אן מונה

 2016-2015 שנה"ל תשע"ו

 חטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית

 

 

  – סוגיות באירופה העכשווית :גירה לאירופההה

 סיור לימודי

 

 )סמסטר ב'( 192-1-0076

 

 16:00-21:00, )לסירוגין( רביעי ימי

 נקודות זכות 2

 

 שרון פרדו פרופסורמרצה: 

 

 

, המחלקה )בתיאום מראש( 11:00-12:00רביעי יום  בתיאום מראש שעות קבלה:

-גולדשטיין-קולטה למדעי הרוח והחברה ע"ש צוקר)בנין הפ 72לפוליטיקה וממשל, בנין מס' 

 659, חדר 6גורן(, קומה 

 08-6428396 -משרד טלפונים:

   pardos@bgu.ac.il  דואר אלקטרוני:

    idorose@post.bgu.ac.il  עוזר הוראה( –)עידו רוזנבלום 

 

 יעדי הקורסמטרות ו

 

הקורס, הכולל חמישה שיעורים וסיור לימודי, בוחן דרך מקרה הבוחן של גרמניה ובמרכזה 

ברלין את אתגר ההגירה לאירופה, ממדינות אפריקה הסאב סהרית, צפון אפריקה והמזרח 

 וויות.התיכון, ואת האופן בו ההגירה  משפיעה ומעצבת את הזהויות האירופיות העכש

הקורס יבחן מספר היבטים הקשורים במישרין להגירה לגרמניה ולאירופה בדגש על: זהות 

 קהילתית ואישית, תרבות, אינטגרציה ואסימילציה, כלכלה, ממשל, פוליטיקה,  חוק ומשפט.

אירופית המתגבשת -הקורס יעניק למשתתפים בו מבט עכשווי וביקורתי על הזהות האפרו

 באירופה של ימינו.
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 תוכן הקורס ומפגשיו

 

 2016במרץ  16

 מבט השוואתי על ערים מחולקות באירופה וישראל –ערים מחולקות 

 

  2016במאי  18

 פוליטי )א'(-מבט סוציו –עבר הווה עתיד  –גרמניה וברלין 

 

  2016במאי  25

 פוליטי )ב'(-מבט סוציו –עבר הווה עתיד  –גרמניה וברלין 

 

  2016ביוני  8

 השתקפויות של זהות ופוליטיקה בראי הגסטרונומיה –ם מהבטן מדברי

 

 2016ביוני  15

 מפגש מסכם לקראת יציאה לסיור

 

 2016ביוני  19-25

 סיור אקדמי לברלין:

 הכרה עם ברלין וגרמניה –יום א' 

 ברלין מזרח ומערב –יום ב' 

 (1העיר ומהגריה ) –יום ג' 

 (2העיר ומהגריה ) –יום ד' 

 פרויקטים חברתיים של מקומיים ומהגרים –ל למחשבה אוכ –יום ה' 

 

 דרישות והרכב ציון הקורס

 )*מקרים יוצאי דופן ייבחנו לגופם( מפגשי הקורסב 100%נוכחות חובה  –נוכחות 

  בתיאום והודעה מראש( –)כל היעדרות  חובה -- 20%  – השתתפות פעילה ונוכחות

 חובה -- 20%  – פה-הצגת רפרט בעל

 חובה  -- 60% – מסכמת תעבודת בי

 

 פה-רפרט בעל

( דקות 20-30) רפרט קצר עבירמשתתפי הקורס יתבקשו לה במהלך הסיור האקדמי,

תוכן הרפרט . , בהתאם לנושא העל של אותו יום בסיורידי מרצה הקורס-בנושאים שיקבעו על

ציון עובר ב הדואר האלקטרוני טרם היציאה לסיור וינוקדבאמצעות  )עד שנים עמודים( יוגש

 (. 0( או נכשל )100)

 

  עבודת בית

 Times Newמילים )גופן 2,000-משתתפי הקורס נדרשים להגיש עבודת בית בהיקף של כ

Roman  בתום הסיורידי מרצה הקורס -, רווח שורה וחצי(, בסוגיות שתימסרנה על12, גודל  . 

  

( ועותק האלקטרוני הדוארהעבודות תוגשנה בשני עותקים )עותק אלקטרוני באמצעות 

עד , 6, קומה 72קשיח לתאו של מרצה הקורס במחלקה לפוליטיקה וממשל, בניין מס' 

 . 12:00, בשעה 6201 באוקטובר 2ליום ראשון 
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