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הכשרת פיזיותרפיסטים, מרפאות בעיסוק ועוד, בשיטת מוטוריקל ('Adaptive-Load'), שיטת הטיפול המובילה בתחום התפתחות הילד! 

פיתוח שיטת מוטוריקל החל לפני למעלה מעשור במטרה להעניק לאנשי המקצוע העוסקים בתחום התפתחות הילד כלי טיפול מדעיים, מתקדמים וחדשניים עבור ספקטרום רחב של לקויות מוטוריות-התפתחותיות ויציבתיות. השיטה הנשענת על גישות SI ו-NDT, כוללת מגוון עצוּם של כלי טיפול מקוריים (מעל 2500 כלים!) ובבסיסה עומדים עולמות התוכן הבאים: אנטומיה, קינזיולוגיה, ביומכניקה, פיזיולוגיה ופיסיקה. 

שיטת מוטוריקל זכתה להכרה הן אקדמית והן רפואית, ובין היתר נלמדה במכללה לחינוך גופני במכון וינגייט; זכתה לבמה (מאמר שכותרתו: הצגת שיטת מוטוריקל) בכתב העת הישראלי לרפואת ילדים (Israeli journal of Pediatrics) גליון פב' 2011 ועוד...


שיטת מוטוריקל נחלקת לחמישה ענפים עיקריים:
	חיזוק שרירים מאסיבי, בכלים חדשניים וללא משקולות;
	שיפור מרכיבים מוטוריים מ-א' עד ת', באמצעות כלים מתוחכמים, מאתגרים ומהנים (קואורדינציה על כל מרכיביה, תכנון תנועה, התמצאות במרחב, שיווי משקל, הפרדת תנועה, חציית קו-אמצע, תחושה עמוקה, התנתקות מהרצפה ועוד ועוד...); 
	טיפול חדשני בהפרעות מגוונות (היפוטוניה, סרבול מוטורי, הפרעת קשב וריכוז, טיפול בהשמנת-יתר ועוד..);
	למידה מוטורית מתקדמת/ הקנייה שיטתית של 'סל מיומנויות' הנחוצות לתפקוד יומיומי (ADL), פעילויות בביה"ס ומשחק עם חברים (לימוד כדרור, ניתורים על חבל, לימוד רכיבה על אופניים, שיפור סגנון ריצה, לימוד קשירת שרוכים ועוד...);
	הקניית הרגלי יציבה חדשים ונאותים וטיפול בלקויות סגיטליות...


◄לידיעתכם, נוסף על מגוון עצוּם של כלי טיפול מתקדמים, פיתוח שיטת מוטוריקל תרם גם שוּרה של תובנות חדשות ומשמעותיות ביותר, המבוססות על מחקר מדעי וניסיון קליני עשיר (עשרות אלפי שעות טיפול בשיטת מוטוריקל), תובנות המשנות כמה מתפיסות העולם המרכזיות הקיימות בפיזיותרפיה/ ריפוי בעיסוק (כדוגמת רציונל חדשני לטיפול בסרבול מוטורי, הקשר הישיר בין הימצאות כפות רגליים במנח פרונציה/ pronated feet וקשיי התנתקות מהקרקע, גישה חדשנית בלמידה מוטורית ועוד...). 
בקיצור, אם ברצונכם לשלב בין מקצוענות בעבודה, הנאה אמיתית של הילדים ושלכם, וכמות אדירה של כלים טיפוליים מתוחכמים ומאתגרים- אתם בהחלט בכיוון הנכון!

שנת הלימודים הקרובה תיפתח בחודש אוקטובר 2011 ברעננה. 10% הנחה בשכ"ל יינתנו לחברי העמותה (כנגד הצגת אישור חברות).
למידע נוסף, בקרו באתר מוטוריקל: HYPERLINK "http://www.motori-kal.com/" http://www.motori-kal.com/
*לתשומת לבכם: אנו זמינים טלפונית בימים א-ו, החל מהשעה 12:00 בצהריים.

