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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
תופעת הגלובליזציה תופסת תאוצה בשנים האחרונות והעסקים הרב
לאומיים המתבצעים ברחבי העולם הובילו להתפתחויות ושינויים ולהשפעות
בנושאי קריירה ,משפחה,מגדר ,תהליכי מיון והדרכה ונושאים פסיכולוגיים
נוספים .הקורס יחשוף את המשתתפים בו לסוגיות מרכזיות ולהשפעות
אלה.

תאור הקורס:

???

דרישות קדם:
אין

חובות  /דרישות  /מטלות**:
שיטות ההוראה:
 .1הקנית ידע תיאורטי בתחום.
 .2ניתוח תרגילים ,אירועים וסרטים וכן דוגמאות רלוונטיות שיובאו ע"י
התלמידים והמרצה.
דרישות:
נוכחות של מינימום  % 80מהשיעורים
הגשת עבודה מסכמת -הנחיות להגשת העבודה יינתנו לקראת סיום
הקורס.

מרכיבי הציון הסופי:
נוכחות של מינימום  % 80מהשיעורים
הגשת עבודה מסכמת -הנחיות להגשת העבודה יינתנו לקראת סיום
הקורס.
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:שם הקורס באנגלית
-( הן הצהרות המציינות במפורשlearning outcomes) * תוצרי הלמידה
 תוצרי הלמידה.מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס
או עמדות/ יכולות ו, כישורים, הבנה,מוגדרים במונחים של הישגי ידע
.שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס
. לפרטים נוספים לחץ כאן
 לקריאה לחץ כאן. איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות:** המדריך
.

