
                                                                         בין ידיים רגליים שמאליות לביטחון ודימוי עצמי

www.oco-gym.com       www.kidum-sport.com :פרטים

מסגרת ההשתלמות:
אחה"צ 16:30-19:30  

ימי ד' חיפה  ימי ב' אזור המרכז     

תנאי קבלה: 
OCO בוגרי קורסי  

גננות  
מטפלות  

מדריכי גיל הרך  
מדריכות מחול ותנועה  

וועדת קבלה למועמדים שאינם  עומדים בתנאי                      

מועד פתיחה: 

עלות: 200 ₪ דמי הרשמה, 2800 ₪ (ניתן לחלק לתשלומים)
היזהרו מחיקויים

נובמבר

רן
קו

ין 
אר

 ק
ב:

צו
עי

 מרכז
ורטהיים

בשיטת
 לפיתוח

OCOקואורדינציה

לקבלת מידע ולהרשמה צור/י קשר טלפוני בימים א‘-ה‘ 
בין השעות: 19:00 - 16:00 מתנה

052-2834663   /   04-8333578

השתלמות בת 28 שעות להפעלה קואורדינטיבית בגן  

האם ידעת כי...
?DCD 8% מהילדים בגן נופלים ונפצעים בגן, היתכן שהם סובלים מקשיים מוטוריים ואולי יש להם

8% מהילדים  סובלים מעודף  משקל, האם זה תוצאה של תזונה לקויה בלבד?
10% מהילדים נמנעים מלצאת לחצר, האם הם אנטי - חברתיים?

יותר ילדים ”משתעממים“ לשבת ולהקשיב למעלה מ-60 שניות,ייתכן שיפתחו הפרעות קשב וריכוז? 
יותר ילדים נמנעים מעבודות גזירה, צביעה ויצירה האם זה נובע מחולשה בחגורת כתפיים? 

יותר ילדים מגיבים בזעם בתסכול ובתוקפנות פיזית לחוסר הצלחה ומתייאשים, האם התנהגותם לקויה?
יותר ילדים מתקשים בתפקוד עצמאי הייתכן כי אלו ביטויים גם של קואורדינציה לקויה?

ד“ר ורטהיים מומחה בקואורדינציה  מפתח שיטת OCO, מרצה ומנחה למורים וגננות
 בשנת 2011 קיבלה השיטה חשיפה עולמית בירחונים בינלאומיים מובילים.

בהשתלמות תלמד/י: 
קואורדינציה בגיל הרך וחקר המוח  

תרומת שיטת OCO לילדים  
דרכים פדגוגיות ליישום השיטה  

תסמינים בסיסיים של קשיי תפקוד רב תחומיים   
והקשרם לקואורדינציה  

בניית יחידת פעילות קואורדינטיבית בגן ובחצר  
הכרת מסלולי תנועה קואורדינטיביים  

למידה דרך קואורדינציה   
התנסות בבניית יחידות פעילות  

קורסים נוספים:
קורסי הכשרת מדריכי קואורדינציה  בשיטת OCO       קורס הכשרת מדריכי קואורדינציה עם התמחות בכדורגל       

OCO בשיטת

ד"ר ורטהיים רואה בגיל הרך את הגיל האופטימאלי לטעת זרעים קואורדינטיביים כבסיס להתפתחות מאוזנת 
של הילד. במידה וזרעים אלו חסרים לילד, עלולים להתפתח אצלו קשיים מגוונים בגיל בית ספר ובחיים כגון: מסורבלות, דימוי וביטחון 

עצמי נמוכים, בעיות קשב וריכוז, קשיים ברכישת מיומנויות, חוסר השתלבות חברתית.

בוא/י ללמוד לשלב בגן דרכים חדשות להוראה, למידה ומשחק דרך קואורדינציה וליצור גן ייחודי

10 הנרשמים הראשונים יקבלו מתנה לגן

מן המחקר:
”הבסיס למזעור בעיות 

רגשיות הוא שיפור 
הקואורדינציה 
בשיטתיות“.

הורים מדווחים:
”עד היום לא הבנתי 

מה הקשר
בין ידיים ורגליים שמאליות 

לביטחון ודימוי עצמי“.

בוגרי השיטה: 
”הגננות מאושרות 
מהפעילות בגן 

ומעוניינות ללמוד“.
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