SPIRALDYNAMIK® INTERMEDIATE SPECIFIC
Aplikační trénink s využitím principů a učení pohybu dle konceptu Spiraldynamik®
Transfér principů a konceptu do specifického využití. Kurz Spiraldynamik® Intermediate Specific slouží k tomu, abychom znalosti
a porozumění pohybu kreativně zasadili do jiných disciplín, např. do
práce s tělem, jógy nebo tance apod. Učení se kreativnímu zacházení s konceptem Spiraldynamik® je třetím krokem ve vzdělávání
v konceptu Spiraldynamik®.

Cíl

• Aplikační kurz Intermediate Specific zprostředkovává přenesení
Spiraldynamik® do různých pohybových a terapeutických směrů jako např. 3D silový trénink nebo Spiraldynamik® Jóga aj.
• Získáte nové poznatky a více jistoty v teorii a praxi a integrujete
kompetence Spiraldynamik® do příslušných témat

Výukové jednotky

Terapeuticko-pedagogické doškolování a další vzdělávání; 5 dní
s minimálně 47 vyučovacími jednotkami (VJ) à 45 minut:
25 VJ – Pohybový trénink s těžištěm na Spiraldynamik®
9 VJ – Analýza pohybu
9 VJ – M
 etodika, didaktika, reflexe do vlastní práce, 3D průběh pohybu a vědomá integrace
4 VJ – Supervize

Počet účastníků
Max. 16

Vedení kurzu
Metodika

Učební látka je předávána v různých výukových a učebních formách;
je především prohlubováno praktické procvičování.
Pohybově pedagogické a terapeutické sekvence poskytnou příležitost nově získané poznatky procvičit, zdokonalit, prohloubit a integrovat v souvislosti s vlastní odborností.

Předpoklady

Úspěšné ukončení kurzu Spiraldynamik® stupeň Basic Med nebo
Move. Je doporučeno před tímto kurzem absolvovat kurz Intermediate Fyziopedagogika, není to však podmínkou.

Diplomovaný učitel Spiraldynamik®

Získaný doklad

Po absolvování kurzu je vystaven Certifikát Spiraldynamik ® Intermediate Specific vydaný Akademií Spiraldynamik®.
Certifikát účastníka opravňuje:
• k integraci – bez reklamy – Spiraldynamik® do osobních činností
• využívat nabídky pro Inseider
• k účasti na dalším vzdělávání Spiraldynamik®
Certifikát účastníka neopravňuje:
• používat známku Spiraldynamik® a oficiálního loga k reklamě.
• reprezentovat Spiraldynamik® ve formě přednášek, kurz ů apod.
• vystavovat certifikáty v souvislostech se Spiraldynamik®.
• nabízet Spiraldynamik® ve své nabídce.
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