קורס דו שנתי
היקף  150 :שעות אקדמיות במשך שתי שנות לימוד
שנה א' ימי ב' בין השעות 8:30-13:00
שנה ב' מפגש מרוכז אחת לחודש וסטא'ז
תכנים
• אימון ע"פ גישה ייחודית המשלבת ידע במדעי המוח ותורת האימון
• הבנה לימוד וניתוח אימון על בסיס יכולת ותפקוד קואורדינטיביים
• הקניית כלים לפיתוח שחקן וירטואוז ואינטליגנטי עם יכולת לקרוא ולהגיב במצבים לא צפויים,
שיודע להתמודד עם לחץ

המדריכים המורשים ,שיסיימו
בהצלחה ,יזכו לחשיפה
ארצית ובינלאומית
והכוונה לאפשרויות עבודה

דרישות:

א .השתתפות פעילה
ג .הגשת תרגילים
ד .העברת פעילות מעשית ע"פ הנחיית המרצה
ה .כתיבת מערכים ותרגילים
ו .עבודת גמר
ז .בחינה בכתב

 10הנרשמי
הראשוני יקבלו
מתנה אביזר
אימו ייעודי

חובות התלמיד :א .נוכחות לפחות ב  80%מהשעות
ב .עמידה בכל דרישות הקורס
ג .סטג'
הציון :יורכב מציוני התרגילים ,המערכים ,עבודת הגמר ,הערכת המדריך בהעברת פעילויות מעשיות,
ועבודתו בסטאז'
תעודה :זכאי לתעודת מדריך קואורדינציה בשיטת  OCOעם התמחות בכדורגל  OFCרק מי שעמד
בהצלחה בכל חובות הקורס.
עלות:
דמי ההרשמה ) חד פעמיים( ₪ 500
שנה א ₪ 10000
שנה ב ₪ 2500

בוגרינו מבוקשים ועובדים באגודות ,מועדוני ספורט,
מתנס"ים ,ועוד.
אנו עוזרים לבוגרינו להשתלב במסגרות עבודה

התשלום יתבצע לכל שנת לימודים בנפרד
צורות תשלום

לבוגרי המצטייני תינת אפשרות להשתלב בעבודה
במרכז הישראלי לקידו הספורט ובשלוחותיו

א.תשלום אחד ) הנחה ( 5%
ב .עד  10תשלומים )מועד פירעון הצ'ק האחרון לפני תום כל שנת הלימודים(.
תלמיד שצ'ק שלו יוחזר ,יחויב לשלם במזומן את יתרת החוב  +עלות עמלת הבנק  +הוצאות
הרשמה:
משלוח טופס הרשמה  +דמי הרשמה בדואר צ'ק לפקודת ד"ר מרק ורטהיים בע"מ יפה נוף  20חיפה
34372
התשלום עבור הקורס ייעשה במפגש שמועדו יפורסם
" מרכז ורטהיים" ו"המרכז הישראלי לקידום הספורט" שומרים לעצמם את הזכות לדחות ו/או לא לפתוח קורס מכל סיבה שהיא.
במקרה כזה יוחזרו לנרשמים דמי ההרשמה ודמי ההשתתפות ) אם שולמו( .פתיחת קורס מותנית במינימום משתתפים.

052-2834663 04-8333578
פרטים הנוספים בימי א-ה בין השעות 16-19
www.oco-gym.com
או באתרי האינטרנטwww.kidum-sport.com :

