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המחלקה לקרימינולוגיה

 73-222-01סטייה חברתית
שם המרצה :ד"ר עדה יורמן
סוג הקורס :שיעור
שנת לימודים :תשפ"א סמסטר :א+ב

היקף שעות 2 :ש"ש

א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
הקניית מושגי יסוד בתחום הסטייה החברתית תוך התמקדות בסוציולוגיה של הסטייה ובדרכי הבנייתה ועיצובה.
ב .תוכן הקורס( :רציונל ,נושאים)
הקורס מתחלק למספר נושאים ובהם :הגדרת הסטייה ,פונקציות חיוביות של סטייה ,הבניית בעיות חברתיות,הרטוריקה
של בעיות חברתיות ,הפאניקה המוסרית ,מסעי הצלב המוסריים ,הפשיעה הפוליטית ,חרדים ופשיעה ,משפט ותרבות.
מהלך השיעורים:
הרצאות פרונטאליות תוך שימת דגש על דיון עם הסטודנטים.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
מס' השיעור נושא השיעור
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