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הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות
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קידום בריאות
שנת הלימודים תשע"ו2016 ,

סילבוס
הפעלה והערכה של תוכניות קידום בריאות
סמסטר ב'
מורי הקורס:
פרופ' אורנה בראון-אפל
ד"ר דיאן לוין-זמיר
קורס סמינריון חובה לתלמידי מגמת קידום בריאות (שנה ב')
דרישות קדם :השתתפות בסמסטר א' של הפעלה והערכה של תוכניות קידום בריאות
מטרות:
הקניית היכולת לתכנן ,להפעיל ולהעריך תוכנית קידום בריאות בקהילה.
הסטודנט ילמד להכיר ולהשתמש באסטרטגיות וגישות שונות וכן בשיטות התערבות שונות וילמד לבחור
את המתאימה למטרותיו לקהילתו ולהשתמש בה ולהעריך אותה .הסטודנט ילמד גם לכתוב דוח המתאר
את התוכנית והערכתו.
מבנה הקורס:
קורס שנתי מחולק לשני חלקים ,הקורס יתקיים ביום ד'  8.30-10.00סמסטר ב'.
הקורס יורכב מהצגת נושאים נבחרים ע"י המרצים ,הצגת הפרויקטים ע"י הסטודנטים ודיונים בכיתה.
הצגות הנושאים תתקיים בפורום כיתתי והצגת הסטודנטים והדיונים יערכו בשתי קבוצות נפרדות
בהנחיית המורים.
נוכחות והשתתפות:
נדרשת נוכחות מלאה -חובה ,השתתפות פעילה בדיונים ובהצגת התקדמות הפרויקט.
מטלות:
הגשת הצעה לפרויקט בקידום בריאות -תאריך הגשה -סוף סימסטר א'.
הגשת דוח סופי של הפרויקט בסוף סמסטר שני והצגת הפרויקט בכתה בצורה של פוסטר או הרצאה.
מטלות ביניים :הצגת שלבי ההתקדמות בכתה .עד ה 25-למרץ יוגש תקציר הפרויקט.
הערכת הסטודנט :ציון סמיסטריאלי
דוח סופי של הפרויקט -סמינריון (סמסטר ב')60% -
הצגה סופית של הפרויקט20% -
השתתפות בדיונים בכתה20% -
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תוכנית הקורס:
סמסטר ב'
נושא

תאריך
2.3.16 .1

דיון בהתקדמות הפרויקטים ,בקבוצות

9.3.16 .2

המשך הערכה ומחקר איכותני בקידום בריאות( -אורנה)

16.3.16 .3

אורינות בריאות (דיאן)

23.3.16 .4

הנחיות לכתיבת הדוח הסופי ופוסטר (אורנה)

30.3.16 .5

רב תרבותיות בתוכניות קידום בריאות( ,דיאן)

6.4.16 .6

אתיקה בקידום בריאות /סינגור ולוביינג (דיאן)

13.4.16 .7

דיון בהתקדמות הפרויקטים ,בקבוצות

4.5.16 .8

ניתוח התוצאות והצגתם בדוח (אורנה)

18.5.16 .9

דיון בהתקדמות הפרויקטים ,בקבוצות

25.5.16 .10

כנס לאומי לחקר שירותי בריאות (פגישות אישיות)

1.6.16 .11

הפצת הידע המצטבר ,בקרת איכות (אורנה)

8.6.16 .12

פגישות אישיות,

15.6.15 .13

פגישות אישיות

22.6.16 .14

הצגת כל הפרויקטים מפגש מ 8-12-ומסיבת סיום

בהצלחה!!
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