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 סילבוס

 תכנון והערכת תוכנית התערבות בקידום בריאות

 סמסטר א'

 קורס חובה לתלמידי מגמת קידום בריאות )שנה ב'(. 

 מיקה מורן, דר" : פרופ' אורנה בראון אפל מרצה

)שנה  קידום בריאותב מושגי מפתח, תאוריות ומודלים המתארים התנהגות בריאותית: דרישות קדם

 א'(

 מטרות:

 הקנית יכולת לערוך אבחון צרכים לקהילה- 

   הקניית היכולת לכתוב מטרות לתוכנית התערבות על פיSMART-  

  או בארגון תכנן תוכנית קידום בריאות בקהילהלהקניית יכולות 

  למטרות  ותהמתאימ להתערבות שונות ושיטות גישות ,באסטרטגיותהקניית יכולת לבחור

 ההתערבות.  מתוכננתלקהילה בה ההתערבות ו

 הצעה לתוכנית התערבות בקידום בריאות הקנית יכולת לכתוב 

 הקנית היכולת לתכנן הערכה להתערבות 

 מבנה הקורס:

  .ותרגילים דיונים ,הרצאות

 נוכחות והשתתפות:

 .התרגיליםהצגת הגשה ונדרשת נוכחות מלאה, השתתפות פעילה בדיונים וב

אי פתיחת מצלמה תחשב במקרה של הוראה בזום, הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים. 

. במקרים פרטניים של קושי בפתיחת מצלמה, יש לפנות למרצה הקורס מראש לפני השיעור כהיעדרות

 לקבלת אישור או עזרה.

 :מטלות

ובסוף הסמסטר כל סטודנט  כנית ההתערבות,סטודנטים יציגו חלקים שונים של תלאורך הסמסטר ה

  .יקט על בסיס העבודה לאורך הסמסטרבסוף הסמסטר תוגש הצעה לפרו יציג את עבודתו בפני הכיתה.

 .סטודנטים במסלול תיזה יכולים לעבוד בזוגותרק 

 .סטודנטים במסלול עבודת גמר יגישו בנפרד את הפרויקט שיחשב כעבודת גמר

 הערכת הסטודנט:

  20% וההשתתפות בדיונים בכיתה

 10%צגה בכיתה בסיום הסמסטר ה

 70%שמוגש בסיום הסמסטר,  הצעת הפרויקט
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 סטודנט/ית יקר/ה

          אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה
את/ה זקוק/ה להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות 

 04-8249265טל:  LDA@univ.haifa.ac.il דואל: למידה

          לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות
 04-0228249טל:  mhait@univ.haifa.ac.il דואל: ליה"ל

          אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי בשעות
 הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס
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