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  : הקורסמטרות ויעדי תיאור 

  

  .מהשיעורים 80%נוכחות חובה ב :נהלי נוכחות 

  מרצים אורחים.ליים, אשיעורים פרונט אופן  ההוראה:

  : הערכת הסטודנטים בקורס

  עבודה

  

להכשיר עתודה מקצועית בעלת מודעות חברתית, יכולת מטרת הקורס 

, בקהילה , והמניעהחשיבה ביקורתית וידע תיאורטי ומחקרי בתחו� המניעה

הבריאות,  ,החינו� מי. במסגרת זו ייבחנו תיאוריות ומודלי� מתחובפרט

. הקורס יאפשר היכרות ע� תכניות מניעה , החקיקה והסביבהאכיפהה

ל לצור� התמודדות ע� בעיות חברתיות כדוגמת: המיושמות בעול� ובישרא

  אלימות ובריאות. עוני, סמי�, פשיעה, 

גישות מקדמות בריאות המדגישות את גורמי היכרות ביטוי מיוחד יינת�  ל

 � המצויי� בפרט ובסביבת החיי� שלו, ,assets)  הנכסי� (ו החוס

  מצבי לח�.המאפשרי� התמודדות חיובית ע� ו

יוש� דגש על היכרות ע� רעיונות תיאורטיי� הנוגעי� להתמודדות של 
קהילות ע� בעיות חברתיות ויכולת� למנוע ולצמצ� את רשויות מקומיות ו

 אות� בעיות חברתיות.

 עבודת מניעה בקהילה: מודלי� תיאורטיי� מחקריי� וישומיי� _ :שם הקורס

 0082-2-198:מס' הקורס
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