סילבוס קורס " קידום בריאות בקרב בני נוער" מערך אשכול
שם החוג :החוג ללימודים רב תחומיים ,הפקולטה למדעי הרוח
שם המרצה :ריקי טסלר
שעת קבלה :יום ב' 00:11-00:11
חדר.0011 :
טלפון150-0117000 :
דואר אלקטרוניriki.tesler@ gmail.com :
שם הקורס :קידום בריאות בקרב בני נוער
מטרת הקורס :הקניית ידע בנושא קידום בריאות בני נוער בארץ ובעולם ,הכרת מושגי יסוד מודלים
ותיאוריות ,למידת אסטרטגיות יישומיות לצמצום התנהגויות סיכון.
תאור הקורס :הסטודנטים יעסקו בסוגיות מרכזיות מתחומי הבריאות הרלוונטיים למתבגרים בארץ ובעולם.
איך מעודדים מתבגרים לשמור על אורח חיים פעיל ובריא ,תוך התמקדות בתחומי ומעגלי חיים הרלוונטיים לבני
הנוער .הקורס יכלול הבנת וניתוח מצבי בריאות בקרב אוכלוסיית בני הנוער והבנת ההשפעות של גורמים
חברתיים ופסיכולוגיים על הבריאות.
דרישות הקורס:
 השתתפות פעילה וביצוע מטלת הביניים ()01%
 מבחן מסכם ()91%
דרכי ההוראה:




הקורס בנוי על מפגשים שבועיים הכוללים הרצאה ,דיון ועבודה בקבוצות
הדיון בשיעורים יתבסס על חומר קריאה מהסילבוס
הסטודנטים יתבקשו להגיש תרגיל כיתה ומבחן מסכם

חובות הסטודנטים:
 נוכחות בהרצאות והשתתפות פעילה
 קריאת חובה לשיעורים הנדרשים
 הגשת תרגיל

מהלך הקורס:
נושא

תאריך
הכרות,דיון בסילבוס ובדרישות הקורס

.0

01.3.2015

.0

17.3.2015

תיאוריות ומודלים להתנהגויות בריאות וקידום בריאות בקרב מתבגרים

.0

42.3.2015

היבטים חברתיים של גיל ההתבגרות והשפעתם על התנהגויות בריאות והתנהגויות סיכון

.0

10.3.2015

היבטים חברתיים של גיל ההתבגרות והשפעתם על התנהגויות בריאות והתנהגויות סיכון-
המשך

.5

02.4.2015

"דור האינטרנט" -השפעת המדיה ואמצעי התקשורת על בריאות המתבגרים

.1

40.4.2015

שיווק חברתי של מסרי בריאות לבני הנוער

.7

42.2.2015

מניעת שימוש בחומרים פסיכו אקטיביים בקרב בני נוער על פי הגישה הסלוטוגנית?

.8

5.5.2015

התנהגויות בריאות בקרב בני נוער (תזונה ,פעילות גופנית) -נתונים מהארץ ומהעולם

.9

04.5.2015

התנהגויות סיכון בקרב בני נוער (עישון סיגריות ,נרגילות ואלכוהול) -נתונים מהארץ
ומהעולם

01.5.2015 .01

מדיניות חברתית בנוגע להתמכרויות בקרב בני נוער וילדים :על מי נופלת האחריות?

42.5.2015 .00

תוכניות התערבות ומניעה לקידום בריאות מתבגרים :דוגמאות מהארץ ומהעולם

4.2.2015 .00

הגשת תרגילים קבוצתיים" -עמדה בנוגע למדיניות מקדמת בריאות בנושא הנבחר"

מאפייני תקופת ההתבגרות ,מאפיינים בריאותיים של גיל ההתבגרות

דיון ( )Debateבקבוצות.
1.6.2015 .00

הגשת תרגילים קבוצתיים" -עמדה בנוגע למדיניות מקדמת בריאות בנושא הנבחר"
דיון ( )Debateבקבוצות.

02.6.2015 .00

סיכום הקורס וחזרה על החומר לקראת המבחן
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