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Ders İçerikleri:
3.1. Arka Plan ve Diğer Modüllerle İlişki:
Bu modül C kısmında yer alan „Ulusal ve Küresel Bağlamda Kültürler“ temasının bir parçasıdır
ve göçün temel sorunlarını ele almaktadır. Muhtelif giriş dersleri ile Kültür Kuramları dersinin
konuları üzerinde inşa edilen bu modülde - Kültür Tarihi, Edebiyat, Kültürel ve Sosyal Psikoloji
ve Kültürel Antropoloji gibi - daha sonraki çeşitli dersler için temel teşkil edecek özel bir konu
işlenmektedir.
3.2. İçerik:
Göç kültürel teması, kültürün taşınmasını ve transkültürel dinamikleri etkileyen temel bir
unsurdur. Aynı zamanda mekânsal hareketlilik neticesinde, küreselleşme çerçevesinde
ekonomik nedenlerden ötürü zorunlu yahut gönüllü olarak veya politik - ekolojik bir etkenin
sonucu olarak, kültürel kimlik ve göçmenlerle ilişki konusunda yeni sorular ortaya atılmaktadır.
Derste uzak ve yakın geçmişteki göç hareketleri örneklerle anlatılmakta ve göç araştırmalarının
esasları konu edinilmektedir: Göç nedenleri, göç şekilleri, tiplemeler, modeller ve en önemlisi
göç veren ve alan yerlerde göçün sonuçları gibi meseleler bu dersin ana içeriğidir. Göçmenlerin
kültürel etkilerini esaslı bir şekilde anlayabilmek için kültür, kimlik ve kültürlerarasılık hakkında
giriş derslerinde öğrenilen bilgiler göçmenlerin ve onları kabul eden toplumlar gerçekliğine
tatbik edilir ve bu suretle derinleştirilir.
Türkiye’den Almanya’ya işçi göçü ve geriye göç olgusu bu bağlamda bize önemli noktaları
açımlayıp anlamlandırma imkanı verebilir.
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Kazanılan Nitelikler:
4.1. Mesleki Nitelikler:
Öğrenciler bu derste göçün mahiyeti hakkında bilgi edinirler ve analiz yoluyla karakteristik
özelliklerini tanıyarak karşılaştırmalı olarak dünyadaki göç olgusu içerisinde
konumlandırabilirler. Göçün bireyler ve toplum üzerindeki etkileri tanınır ve mesleki temel
üzerinde anlaşılıp değerlendirilebilir.
4.2. Genel Nitelikler:
Yöntemsel ve mesleki-bilimsel bilgi dağarının özel bir konuya farklı uygulanması öğrenilir.
Küresel süreçler ve bölgesel hususiyetlerle alakalı bir kavrayış geliştirilir.
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