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שנת הלימודים תשע"ג 3102-01
סילבוס
הפעלה והערכה של תוכניות קידום בריאות
סמסטר א'
קורס סמינריון חובה לתלמידי מגמת קידום בריאות (שנה ב').
קורס שנתי המחולק לשני סמסטרים בימי ד' 08.11-31.11
מורי הקורס :לילך מלוויל M. Hlth. Prom.
דרישות קדם :אספקטים התנהגותיים וחברתיים בבריאות ,יסודות קידום בריאות (שנה א')
מטרות:


הקניית יכולות תכנון ,הפעלה והערכה של תוכנית קידום בריאות בקהילה.



שימוש באסטרטגיות וגישות שונות ,בשיטות התערבות שונות ובחירת הגישה המתאימה למטרות
הסטודנט לקהילה בה נערכת ההתערבות.

 הפעלה של חלק מהתכנית והערכתה.
מבנה הקורס:
הרצאות; תכנון וביצוע הפרויקט בשדה; דיונים בכיתה והצגת הפרויקטים ע"י הסטודנטים.
ההרצאות והצגות הסטודנטים יתקיימו בפורום כיתתי.
נוכחות והשתתפות:
נדרשת נוכחות מלאה ,השתתפות פעילה בדיונים ובהצגת התקדמות הפרויקט.
מטלות סמסטר א':
הגשת הצעה לתכנית התערבות בקידום בריאות -תאריך הגשה -חופשת הסמסטר (תאריך מדויק ייקבע בכתה).
מטלות ביניים :הצגת שלבי ההתקדמות בכתה במצגת .הגשת תקציר ההתערבות בשבוע ה 01-לסמסטר
הערכת הסטודנט:
הצעת הפרויקט (סמסטר א')61% -
הצגת השלבים של הצעת הפרויקט בכיתה [ 11%להציג  )0רקע של הפרויקט )3 ,זיהוי צרכים ופרופיל בריאות)2 ,
תוכנית העבודה .על כל סטודנט להציג לפני הכיתה ,לפחות נושא אחד ,והצגה קצרה בסיכום.
כמו כן נדרשת השתתפות פעילה בדיונים בכתה
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סמסטר א':
תאריך
06.01.02 .0

נושא
פתיחה
מהו תכנון ומדוע לתכנן?

32.01.02 .3

פיתוח הדרכה בבריאות:
עקרונות  PPTוהסבר על
מטלות
קידום בריאות מבוסס
ראיות ושיטות הערכה

6.00.02 .1

אבחון קהילתי :מבוא
עקרונות אוטווה :קהילה.
מיומנויות :הפעלת צוות
היגוי (והסבר על מטלה)
המשך -פרופיל בריאות
ובדיקת צרכים  -שיטות
מחקר Pre

21.01.02 .2

02.00.02 .5

31.00.02 .6

פרופיל בריאות הקהילה
ובדיקת צרכים-
יישום הפרוייקט בדומה ל-
MPI

1.03.02 .8

התכנית הלאומית לאורח
חיים פעיל ובריא

00.03.02 .9

המשך -תכנית מבוססת
יעדים (הרצאה וסדנה –
כתיבת מטרות ויעדים

.01
08.03.02
.35.03 .00

תוכנית ההתערבות ,מטרות,
אסטרטגיות ושיטות

37.00.02 .7

אין הרצאה ,חג המולד.
חומר קריאה לשבוע הבא:

0.0.01 .03

הערכת תוכניות קידום
בריאות
שיתוף בידע וכתיבת דוחות
שעה ,והצגות של 3
סטודנטים

05.0.0
1

הצגת תוכניות לפרויקטים

8.0.01 .02
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קריאה שיש לבצע לפני ההרצאה
העמותה לניהול פרויקטים .)3101( ,גוף הידע בניהול פרוייקטים .מטר:
ישראל .נספח ו' .ע' 119-109
פרק  6שיטות הדרכה ,עמ'  55עד  93בספר :אבירם ,א .)3116( .הדרכה,
טיפוח מיומנויות וכישורים לשיפור ביצועים .ידיעות ספרים :ישראל
Speller, V. Wimbus, E. & Morgan, A. (2005). Evidence based
& health promotion practice: how to make it work. Promotion
Education 12: 15
צוות היגוי ובנייתו ,ישיבות וניהולן :עמודים  07עד  61בספר :אנגל ,ע.
ואדרעי ,ד .)0997( .מי עדיין מפחד מוועדות .החברה למתנ"סים:
ירושלים
סדן ,א )3119( .עבודה קהילתית ,שיטות לשינוי חברתי .חלק ג'
הכניסה לקהילה .ע' 037-067
רשת ערים בריאות ( .)3101פרופיל עירוני כבסיס לתכנון אסטרטגי
לפיתוח הבריאות והקיימות .זמין ב 01-ספטמבר 3103 ,ב-
http://www.healthycities.co.il/upload/infocenter/info_images
/08082010220858@cityprofileguide2010.pdf
הצגות סטודנטים ( 6סטודנטים ודיון)
Hepworth, J. Evaluation in health outcomes. Health Prom Int.
research: linking theories, methodologies and practice in health
promotion. 1997 Vol 12 (3): 233- 238
המחלקה לחינוך וקידום בריאות ( )3100תכנית לאומית לקידום
אורח חיים פעיל ובריא .באתר הקורס

Hawe, P. Degeling, D and Hall, J. (2000). Evaluating Health
Promotion, Health Workers Guide. Chapter 3, Planning
your programme, pp. 41-58
הצגות סטודנטים ( 6סטודנטים ודיון)
סיני-גלזר ,ח .וגלזר-חודיק ,נ" )3100( .היום אני יודעת לשמור על עצמי .
הרבה יותר טוב" .הערכת תכנית לחינוך ומניעה בנושאי מין ,מחלות מין,
ומיניות בקרב בני נוער בסיכון ובמצוקה .ביטחון סוציאלי 85 ,ע' 89-007
ינאי ,א .)3100( .הערכת תכנית רווחה ,האתגר וכללי היסוד .ביטחון
סוציאלי 85 .ע' 7-37
Harris JR, Cheadle A, Hannon PA, Forehand M, Lichiello P,
Mahoney E, Snyder S, Yarrow J. A framework for disseminating
evidence-based health promotion practices. Prev Chronic Dis
2012;9:110081. DOI: http://dx.doi.org/10.5888/pcd9.110081
הצגות  01סטודנטים
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