
 
 

 
 

 AVC Movement Potential  "פעולה,השתנות,מורכבות("פוטנציאל בתנועה( 
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 Tschrnuter Akademie) "פוטנציאל בתנועה" הינה גישה טיפולית המבוססת על עבודתה של אינגריד טשרנוטר מפתחת הטאמו

for Movement Organization) וממשיכות דרכה: ד"ר איליין בקר. הקורס מועבר על ידי תלמידותיה  PT, MA, DPT, PCS 'גב ,

  MA, PT פטרישייה גאלו 

 קלינאית תקשורת.  MA,CCCפיזיותרפיסטיות וגב' איילין ספרלינג  – MA, PT, גב' מיכל נעם PT, גב' ליסה שר 

 

גישת ה"פוטנציאל בתנועה" ואיך  (. מהו הבסיס התיאורטי שלdynamic theories: להציג את התיאוריות הדינמיות)יעדי הקורס

מיישמים ומתרגמים את התיאוריות הללו לגישה טיפולית. במהלך הקורס יושם דגש על חשיבה טיפולית, הקניית טכניקות טיפול 

בתחום התפתחות הילד ושיקומו אך גם שימוש אפשרי והשלכה על מטופלים באוכלוסיה המבוגרת בתחום האורטופדיה ופגיעות 

 ת. בקורס ייערכו הדגמות טיפוליות וכן ייעשו טיפולים יום יומיים בתינוקות וילדים המציגים עיכוב התפתחותי.נוירולוגיו

 הצגת התיאוריות ודרכי הטיפול מתבססות על מחקרים וראיות.
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 הקורס המשתתף:בסוף 

 לחקור רעיונות חדשים לארגון תנועהיראה יכולת  .1
 יפגין כישורים טיפוליים המיועדים לשיפור יעילות התנועה ויכולת תיפקודית עם אוכלוסיות המטופלים השונות. .2
 יוכל להסביר את הבסיס התיאורטי לגישה "פוטנציאל בתנועה")פעולה השתנות מורכבות( .3
( תוך כדי הערכה ומתן התערבות טיפולית perception-actionפעולה" )-יזהה את הרעיונות הטיפוליים של "תפיסה .4

 לתינוקות וילדים עם בעיות מוטוריות.
 ירכוש ויכיר טכניקות טיפול בסיסיות על פי גישת ה"פוטנציאל בתנועה" .5
 ידע לתכנן אסטרטגיית טיפול/ התערבות טיפולית על פי עקרונות גישת "פוטנציאל בתנועה" .6
 ם לקבלת הכשרה בגישת ה"פוטנציאל בתנועה"פיתוח ידע ומיומנות המובילי .7

 

 קהל היעד של הקורס ודרישות קדם מהמשתלם הנרשם לקורס:

 הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים מוסמכים בלבד

 דרישת קדם: ללא

 

 



 
 

 
 

 :המטלות הנדרשות מן הלומדים פרט לדרישת הנוכחות

 השתתפות פעילה במעבדות התרגול

 םהשתתפות פעילה בטיפולים היום וימיי

 מילוי דף הערכה של כל ילד שטופל על ידי המשתתף

 הצגת יכולת חשיבה טיפולית ויישום טכניקות מגע טיפולי על פי גישת ה"פוטנציאל בתנועה"

 

 התנאים לקבלת התעודה:

 משעות הקורס 100%נוכחות והשתתפות פעילה לפחות ב

 במקרים חריגים יש להודיע בכתב על היעדרות למעבירות הקורס

 דף הערכה כפי שפורט, במפגש האחרון של הקורס.הגשת 

 

 :שכר לימוד

 למי שאינו חבר עמותה₪  3,000לחברי העמותה; ₪ 2,600 עלות הקורס:

 שעות 40שעות הקורס: 
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 קטות בקורס:נדרכי ההוראה הנ

 פרונטאליותרוב ההרצאות הינן 

 יישום הטכניקות הטיפוליות על ידי התלמידים בקורס על ילדים בעלי עיכוב התפתחותי
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 מעבדות תנועה והדרכה ליישום הטכניקה הטיפולית 12.6.2017

 מעבדת תנועה להמשך הדרכה על דרכי מגע ויישום טכניקות טיפוליות 13.6.2017

 מעבדת תנועה להמשך הטכניקות הטיפוליות 14.6.2017

 מעבדת תנועה המשך טכניקות טיפוליות  15.6.2017
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