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סילבוס
תכנון והערכת תוכנית התערבות בקידום בריאות
סמסטר א'
קורס חובה לתלמידי מגמת קידום בריאות (שנה ב').
מרצה :פרופ' אורנה בראון אפל
דרישות קדם :תאוריות ומודלים המתארים התנהגות בריאותית ,מושגי מפתח בקידום בריאות (שנה
א')
מטרות:


הקנית יכולת לערוך אבחון צרכים לקהילה-



הקניית היכולת לכתוב מטרות לתוכנית התערבות על פי -SMART



הקניית יכולות לתכנן תוכנית קידום בריאות בקהילה או בארגון



הקניית יכולת לבחור באסטרטגיות ,גישות ושיטות שונות להתערבות המתאימות למטרות
ההתערבות ולקהילה בה מתוכננת ההתערבות.



הקנית יכולת לכתוב הצעה לתוכנית התערבות בקידום בריאות

 הקנית היכולת לתכנן הערכה להתערבות
מבנה הקורס:
הרצאות ,דיונים ותרגילים.
נוכחות והשתתפות:
נדרשת נוכחות מלאה ,השתתפות פעילה בדיונים ובהגשה והצגת התרגילים.
מטלות:
לאורך הסמסטר הסטודנטים יציגו חלקים שונים של תכנית ההתערבות ,ובסוף הסמסטר כל סטודנט
יציג את עבודתו בפני הכיתה .בסוף הסמסטר תוגש הצעה לפרויקט על בסיס העבודה לאורך הסמסטר.
רק סטודנטים במסלול תיזה יכולים לעבוד בזוגות.
סטודנטים במסלול עבודת גמר יגישו בנפרד את הפרויקט שיחשב כעבודת גמר.
הערכת הסטודנט:
וההשתתפות בדיונים בכיתה 20%
בצגה בכיתה בסיום הסמסטר 10%
הצעת הפרויקט שמוגש בסיום הסמסטר70% ,

נושא

תאריך
.1

13.10.2

פיתוח תכנית קידום בריאות  -מעגל התכנון ,דוגמאות ,בחירת נשואים והסבר על מטלות
הקורס

.2

20.10.21

סקר צרכים וביצוע פרופיל בריאות

.3

27.10.21

תכנית מבוססת יעדים – כתיבת מטרות ויעדים-

.4

 3.11.21כככ הצגה בכיתה של מטרות תכניות של הסטודנטים

.5

10.11.21

התאמת האסטרטגיות ושיטות ההתערבות למטרות-

.6

17.11.21

הערכת תכניות קידום בריאות ,כמותני ואיכותני

.7

24.11.21

הערכת תכניות קידום בריאות ,כמותני ואיכותני II

.8

1.12.21

בנית שאלונים וכלים אחרים הדרושים לתכנון ולהערכת תכניות קידום בריאות ,תרגול

.9

8.12.21

כתיבת הצעת התערבות ,הסבר לגבי כתיבת העבודה הסופית

.10

15.12.21

מפגשים אישיים

.11

22.12.21

בנית שיתופי פעולה

.12

29.12.21

אוריינות בריאות והתאמה תרבותית

.13

5.01.22

הצגת התוכניות על ידי הסטודנטים

.14

12.01.22

הצגת התוכניות על ידי הסטודנטים וסיכום
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