
Az Európai Kinaesthetics hálózat

A Kinaesthetics európaszerte hálózatba szerveződik. Az elmúlt 30 esztendőben észlelhető egyre fokozódó
kereslet az egészségügyi képzések iránt, valamint a más területekről is jelentkező fokozott érdeklődés
2006-2007 során átszerveződést tett szükségessé a hálózatban, hogy az aktuális és jövőbeni igényeknek
megfelelhessen. Így alakúlt át lépésről lépésre a központosítva vezetett szervezet egy decentralizált
hálózattá.

Az alábbi ábrázolás a Kinaesthetics aktuális szervezeti felépítését szemlélteti:

Kinek mi a feladata a Kinaesthetics hálózatban?
A Kinaesthetics trénerek
A Kinaesthetics trénerek különböző intézményekben dolgozó szakemberek, vagy szabadfoglalkozású
trénerek, tanácsadók. A különböző megbízók megrendeléséből Kinaesthetics képzéseket tartanak, vagy
átfogóbb képzési projekteket irányítanak. Képesítésük függvényében az alap, haladó vagy peer tutoring
képzéseket tanulási fázisok formájában építik fel.
A trénerek a képzéseket az országos Kinaesthetics- szervezetekkel szoros együttműködésben  végzik.
Elkötelezik magukat, hogy legalább két évenként tréner-továbbképzőkön vegyenek részt, ezáltal biztosítva,
hogy a kurrikulum-fejlődés aktuális formáját megtartott képzéseikbe integrálják. Ezen felül ezeken a
képzéseken találkoznak a hálozathoz tartozó trénerek tapasztalatai és felismerései és befolyásolják a
kurrikulum továbbfejlesztését.
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A Kinaesthetics országos szervezetek
Minden ország, amelyben a Kinaesthetics jelentősebb mértékben tevékeny, saját országos szervezettel
rendelkezik, amelyet a Kinaesthetics trénerek alkotnak. Az országos szervezetek gazdaságilag önálló,
egymástól független jogi szervezetek (közhasznú szervezet vagy társaság).

Az országos szervezetek a következő szolgáltatásokat biztosítják a trénerek, képzésszervezők és képződők
javára:

A Kinaesthetics alapképzésekhez kapcsolódó képzési anyag szétküldése a képzésszervezőknek
A képzések résztvevőinek regisztrálása
Az oklevelek nyomtatása és részvevőknek történő szétküldése
A trénerek és képzésszervezők szakmai és adminisztratív támogatása
Piackutatás és elismertetés
A trénerek képzésének és továbbképzéseinek tervezése és kivitelezése
Minőségfejlesztés
Aktív együttműködés az European Kinaesthetics Association keretén belül (Curriculum fejlesztés /
Internetplatformok)

Az European Kinaesthetics Association (EKA)

Az EKA az országos szervezetek Európai keretszervezete. Jogilag az EKA egy Ausztriában bejegyzett
egyesület, amelynek tagjai az országos szervezetek.  Az EKA vezetését és koordinációját egy koordinációs
csapat biztosítja. Ez a csapat az EKA közgyűléséből (az országos szervezetek vezetői), valamint országonként
egy stratégiai képviselőből áll. 

Az EKA szintjén az országos szervezetek azon feladatokat koordinálják, amelyek egységes megoldása
értelemszerűen előnyösebbek:

Curriculum fejlesztés
Hatáskutatás
A Kinaesthetics tudományos alapjainak feldolgozása és fejlesztése
Az Európai képzési rendezvények minimál standardjainak meghatározása
A Kinaesthetics erősítése közös Európai szervezeti megjelenítés, valamint jogvédelem által
Kommunikáció és adminisztratív lefolyások: a trénerek és országos szervezetek közös
internetplatformjának fenntartása és fejlesztése
A képzés és adminisztráció fejlődési folyamatainak koordinálása
A képzési anyagok legyártása
Minden tagra érvényes irányvonalak, szerződések, egyezmények kidolgozása. 

A felsorolt közös feladatok feldolgozása négy forráscsapatban történik:

Curriculum fejlesztés és hatáskutatás forráscsoportja
Adminisztráció és platformok forráscsoportja
Márkák és jogok forráscsoportja
Kiadó forráscsoport
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www.kinaesthetics.ro 
www.kinaesthetics.de
www.kinaesthetics.ch
www.kinaesthetics.at
www.kinaesthetics.it
www.kinaesthetics.net
www.stiftunglq.com
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