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  לימודי הסמכה 

  למורי נהיגה
  לאוכלוסיות המתקשות 

 ללמוד נהיגה
  

  בשיטת 

Optimal       

Driver  

Coordination 
  

  ר מרק ורטהיים "ד: ייעוץ אקדמי ומקצועי
  מומחה בהוראה ולמידה בתנועה 

   קלן גרמניה DSHSבוגר 
  עם התמחות בקואורדינציה

   ראש מרכז ורטהיים לפיתוח קואורדינציה
   בהשתלמויות מורי נהיגהמרצה

  עוסק בהכשרת מורים ומטפלים
  . לילדים עם קשיים והפרעות

  

 
 
 
  
  

  הצטרפו למוסמכים                 
     להוראת הנהיגה לבני נוער 

  כוזיקשב ור,  למידהעם קשיי     
  וקשיים אחרים     

  ODC      בשיטת 
  

  

  
  :רציונל

ODC מתחום נגזרת שפותחה    הינה 

 הנצבר והלמידה בזמן תנועה והידעההוראה 
על מנת להיטיב ,במדעי המוח והקואורדינציה

את דרכי ההוראה הפרטנית לתלמידים 
  .מתקשים

כים בשיטה זו יש שימוש בעקרונות ובתהלי
יון יסנעל  , שמבוססים על מחקרי מעבדה

  . ובלימוד נהיגהבשטח
  

  

  

 בעיות וקשיים :הנחת העבודה בשיטה
נובעים , למיד הנהיגהבתפקוד השוטף  של ת

, נוירופיזיולוגיים וסביבתיים, מליקויים אורגניים
אך פתרונם תלוי באופן האינטראקציה בין 

לבין )  תלמיד– מורה –הורה ( הסביבה 
 דרך –ות המורה יהאינטראקציה בין איש

  .  דרכי הלמידה של התלמיד–ההוראה 
  

  

  לימוד נהיגה
  למידהשל נוער עם ליקויי 

  הוראהדרכי דורש הטמעת 
  תנועהבייחודיים ללמידה 

  
  

הצלחה תלויה בזיהוי 
 הקשיים ומתן פתרון הולם

 
 

 זיהוי הסיבה לקשיים �
 דרכי התמודדות עם הורים �
 דרכי למידה איתור �

 לאוכלוסיות ייחודיות
התאמת דרכי הוראה  �

 מתאימות לכל אוכלוסיה
 הכרת האימון היבש �
 הכרת ההפעלה ברכב  �
 - בניית ייחודיות בעסק �

 ליות ניהוליות כלכ
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ODC מבוססת  על שיטת 

OCOלפיתוח קואורדינציה    
  
  

שיטה מוכרת לטיפול בקשיי 
לקויות , למידה בתנועה

נוירולוגיות שונות ובהפרעות 
  .קשב וריכוז

  

  

  

  : התכניתמטרות

 מורי נהיגה להכשיר .1
להוראה של בני נוער עם 

 קשיים רב תחומיים
להקנות ידע בסיסי  .2

 ומעשי לזיהוי יתיאורט
 קשיים ואפיוניהם

להקנות כלים להוראה מול  .3
 נוער עם קשיים שונים

להקנות כלים להתנהלות  .4
המורים מול מערכת 

הורים ותלמידים , החינוך
 עם קשיים

  

  

  

  

  

  

  

  :תכנים

הכרת האוכלוסיות  �
 הנדונות ואפיונן

 הכרת דרכי למידה  �
דרכי הוראה הכרת  �

מומלצות לסוגי 
 האוכלוסיות

 ייםזיהוי הקש �
 התרגול היבש �
  התרגול ברכב �
 המורה וההורה �
עם תלמידים מפגש  �

 ODC פ" עמדושל
מפגש עם מורי נהיגה  �

פ "עשמלמדים 
 ODCעקרונות 

  סטלטההכנה  �
  

  : התוכניתדרישות

  חובת נוכחות. 1
  קריאת חומר מלווה. 2
   בציון עובר–מבחן סיום . 3

  
  

הצלחה של תלמידים עם 
    ! היא הצלחתךקשיים בנהיגה

    
  

  לימודי הסמכה               
  למורי נהיגה

  לאוכלוסיות המתקשות 
  ללמוד נהיגה           

  
   שעות אקדמיות36
   מפגשים 6
   שעות אקדמיות כל אחד6

  
  
  
  

  תנאי קבלה

מורי נהיגה עם גישה והתעניינות 
  בתחום

  
  תעודה

  לעומדים במבחני ההסמכה 
  תינתן תעודה מטעם 

  ן"מרכז ורטהיים וחש
  
  

מורה בשיטת : כבמדבקה לר

ODC  

  
  

  פתיחת התכנית מותנית
  במספר מינימום של נרשמים


