מטרת הקורס:
להקנות ידע וכלים ייחודיים להעצמת תחושת המסוגלות
החושית-תנועתית של ילדים עם קשיי קואורדינציה ,קשיי
התארגנות וקשיים בוויסות החושי אשר לומדים במסגרות
רגילות ומיוחדות .מעבר לאבחון ולטיפול בקשיים
המוטוריים ובוויסות החשי ,מושם דגש רב על טיפוח
התפקוד הרגשי וההתנהגותי.

הכשרת מאבחנים ומטפלים בתפקודי למידה ,ויסות חושי ומוטוריקה מ1985-

קורס להכשרת מאבחנים ומטפלים
בתפקודי למידה ויסות חושי ומוטוריקה
בשיטת ד"ר אורלי יזדי-עוגב
בשיתוף המכללה האקדמית בוינגייט
מועד פתיחת הקורס :ינואר 2018
ד"ר יזדי-עוגב ,מומחית העוסקת באבחון ,בטיפול ובייעוץ בתחום ההתפתחותי-מוטורי
בשילוב אבחונים דידקטיים מזה  33שנים .החלוצה בהקמת מרכזי אבחון וטיפול ומשמשת
כראש מגמת ההתמחות לפעילות גופנית מותאמת במכללה האקדמית בווינגייט .היא זכתה
בפרס הוקרה מטעם נשיא המדינה על מצוינות אקדמית ותרומה משמעותית לחברה בישראל
בתחום התמחותה וקיבלה את אות יקיר העמותה הישראלית לפעילות גופנית מותאמת ,על
הנחת היסודות ועל תרומתה לקידום התחום .חיברה את הספרים* :התפתחות ולמידה מוטורית
תקינה מול לקויה; *ניתוח איכותני של תנועות גופניות בסיסיות; *אני לא קלוץ' – יש לי
הפרעה התפתחותית בקואורדינציה ('* ;)DCDהצלחה במגע'-במוטוריקה גסה ועדינה.

קהל היעד:
הקורס מיועד לעוסקים בתחום התנועה ,ספורט טיפולי ,החינוך הרגיל והמיוחד ,הרפואה המשלימה ,הורים,
מאבחנים ומטפלים ממגוון מקצועות ולמעוניינים בהסבה.
הקורס מוכר על ידי קרנות ההשתלמות למורים בשנת שבתון
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נושאי הלימוד:
תחום א':
התפתחות תחושתית-מוטורית תקינה מול לקויה
כלים לאבחון בעיות התפתחותיות-מוטוריות
אבחון וטיפול בוויסות חושי – יתר ותת רגישות – במגע
קינטסטזיה (תחושת התנועה) ,ווסטיבולרית ועוד.
תחום ב':
הפרעות התפתחותיות נפוצות בגיל הילדות
קידום תפקודי המוכנות ללמידה
אפיונים פסיכומוטוריים של ילדים המאובחנים עם לקויות למידה ,דיסלקסיה ,דיסגראפיה,
הפרעת קשב והיפראקטיביות ( )ADHDוליקויי תקשורת.
תחום ג':
טיפול בגישה אינטגראטיבית  -גוף ונפש כיחידה אחת
בניית מערך טיפולי בפעילויות מדורגות ומותאמות בגישת 'Bottom-Up׳ ו Top-Down' -׳.
טיפול בתפקודים מגוונים :הפרדת תנועה ,חציית קו אמצע ,קואורדינציה ,שיווי משקל,
קשב סלקטיבי; תכנון מוטורי מודעות גופנית-מרחבית ,בידוד איברים ,כושר הגופני ,מהירות
תגובה ותנועה ,עכבה של אימפולסיביות ועוד.
יישום מערך טיפולי במוטוריקה עדינה ובגראפומוטוריקה כבסיס לכתיבה.

הקורס
המוביל במקצועותו
בשיטת החלוצה והמובילה בתחום.
בגישה פסיכומוטורית -התפתחותית.
הרצאות מרתקות וסדנאות
מעשיות-חווייתיות.
הכשרה לעבודה עם ילדים
מהחינוך הרגיל
ומהחינוך המיוחד.

תחום ד':
אבחון פסיכומוטורי אינטגראטיבי – כבסיס לבניית תכניות טיפוליות
אבחון פסיכומוטורי מקיף (התפתחותי ,איכותני וכמותי של מיומנויות מוטוריות גסות
ועדינות).
זיהוי בעיות נפוצות ביציבה.
אבחון תפקודים פסיכומוטוריים.
בניית פרופיל תפקודי כבסיס לבניית תכנית טיפולית פרטנית וקבוצתית.
התגברות על ההטרוגניות המאפיינת קבוצה הטיפולית.
היבטים בהקמת קליניקה ,שיווק פעילויות הקליניקה ,ביטוחים נדרשים ועוד.

ימים ושעות הלימוד:
בקמפוס המכללה האקדמית בוינגייט:
		
ביחידה ללימודי חוץ תל-אביב:

בימי שישי קורס בוקר או בימי ראשון קורס ערב
בימי ראשון קורס בוקר או בימי שלישי קורס ערב

			     דמי השתתפות:
דמי רישום:
			
 390ש״ח

 9,800ש"ח ב 10-תשלומים

תעודה:
לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת מאבחן/ת ומטפל/ת בשיטת ד"ר יזדי-עוגב
מטעם המכללה האקדמית בוינגייט וכן תעודת גמר של המרכז הישראלי לפסיכומוטוריקה
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