
Calea de formare Kinaesthetics

Calea de formare Kinaesthetics se compune din unități de formare de sine stătătoare clădite succesiv unul
pe celălalt. Oferta se orientează către persoane, care din motive personale, profesionale sau organizaționale
doresc să abordeze domeniile competenței motorii individuale, a sănătății și învățării. Domeniul personal
al Kinaesthetics vizează preocuparea cu competența motorie individuală, cu dezvoltarea personalității și a
sănătății. Domeniul profesional se orientează către persoanele cu un mandat profesional vis a vis de o altă
persoană (părinți, aparținători în îngrijire, pedagogi, specialiști din domeniul îngrijirii, terapeuți). Domeniul
organizațional se preocupă cu relevanța competenței motorii în contact cu o echipă sau organizație.
Ofertele de formare sunt adaptate în funcție de domeniul de utilizare. Participarea la un anumit nivel de
formare este condiția premergătoare pentru participarea la un nivel de formare următor.

Cursurile de bază
Cursurile de bază creează premizele valorificării cunoștințelor și competențelor Kinaesthetics în diferitele
domenii de utilizare. Aceste cursuri sunt organizate în cadrul unor  „faze de formare“, în care procesul de
învățare nu se limitează doar sala de curs. Procesul de învățare din afara zilelor de curs este în aceeași
măsură planificat și evaluat. O asemenea fază de învățare se extinde de la 4 până la 9 luni. Aceste faze de
învățare au un efect mult mai durabil, dacă în colaborare cu conducerea, sunt corelate cu posibilitățile și
obiectivele instituției. 

Cursuri de inițiere
În cadrul cursurilor de inițiere participanții se preocupă intensiv cu competența motorie proprie, și se
familiarizează cu sistemul de concepte Kinaesthetics.  Astfel se creează condițiile observării din diferite
puncte de vedere a mișcării proprii în cadrul activităților cotidiene, a înțelegerii mai bune și a influențării
active a acesteia.

Cursuri avansate
Clădind pe competențele asimilate în cadrul cursului de inițiere, participanții cursurilor avansate
consolidează și aprofundează competențele motorii individuale și cunoștințele relatate sistemului de
concepte Kinaesthetics. Suplimentar ei învață să modeleze în practică procese de învățare, să varieze, să
identifice și să documenteze progresele în învățare. 

Cursuri de Peer Tutoring
Peer Tutorii sunt persoanele de referință în domeniul Kinaesthetics din echipele de lucru. În cadrul cursurilor
de Peer Tutoring participanții dezvoltă cunoștințele și competențele necesare îndrumării practice a colegilor
care au participat respectiv participă la un curs de inițiere sau un curs avansat de Kinaesthetics. Sunt lărgite
cunoștințele profesionale din domeniul Kinaesthetics și sunt dobândite competențele metodico-didactice
pe baza modelului de învățare Kinaesthetics.

Ofertele publice de cursuri de bază Kinaesthetics le găsiți pe pagina web a organizației tării dumneavoastră.

Curs de inițiere

Curs avansat

Curs de Peer-Tutoring

Trainer Kinaesthetics Nivel 1
(Expertul în practică)

Trainer Kinaesthetics Nivel 2
(Trainer curs de inițiere)

Trainer Kinaesthetics Nivel 3
(Trainer curs avansat)

Formator Kinaesthetics
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Formarea trainerilor
Formarea trainerilor în domeniile personal și profesional însoțesc activitatea profesională, și au de regulă o
durată de un an pentru fiecare nivel, însumând circa 300 de ore (inclusiv studiul individual). Formările sunt
organizate și coordonate de organizațiile Kinaesthetics din diferitele țări. Competența de mișcare,
dezvoltarea sănătății și învățarea constituie prioritățile de conținut.
Suplimentar participanții își însușesc fundamente metodico-didactice  solide și moderne. Formările decurg
în parte în cadrul unui sistem asistențial, trainerii în formare asistând în mod obligator la cursuri susținute de
traineri cu experiență.

Trainerul Kinaesthetics nivel 1: Expertul în domeniul profesional propriu
Formarea trainerilor Kinaesthetics nivel 1 constituie nivelul de tranziție de la utilizatorul Kinaesthetics la
trainerul Kinaesthetics nivel 2 și 3. Participanții abordează chestiunile specifice profesiei lor din unghiuri de
vedere cibernetico-kinestetice. Dobândesc competența de a oferi suport de învățare în situații koncrete
practice. Pot crea situații de îndrumare (îndrumări practice, discuții în echipă, studii de caz) și pot adapta
mediile de învățare celor mai diferite situații.  Suplimentar sunt capabili să însoțească și să sprijine în mod
țintit colegii de muncă care au absolvit cursurile de înițiere, cursurile avansate și de peer-tutoring. Astfel
aduc o contribuție importantă la integrarea durabilă a Kinaesthetics în dezvoltarea calității instituției în care
lucrează.

Trainerul Kinaesthetics nivel 2: Trainerul cursurilor de inițiere
Calificarea trainerilor Kinaesthetics nivel 2 abilitează participanții la susținerea cursurilor de bază
Kinaesthetics. Se preocupă de implementarea modelului de învățare și a învățării Kinaesthetics, și învață să
modeleze mediile de învățare după principiile pedagogice și metodico-didactice ale Kinaesthetics.
Este capabil să genereze în cadrul unei faze de învățare un proces de învățare durabil, împreună cu un
număr de 12-18 participanți.

Trainerul Kinaesthetics nivel 3: Trainerul cursurilor Kinaesthetics avansat și peer-tutoring
Formarea trainerilor Kinaesthetics nivel 3 califică trainerii să susțină cursuri avansate, respectiv după o
abilitare corespunzătoare și cursuri de peer-tutoring.
În cadrul cursurilor avansate și peer-tutoring, procesul individual de învățare este adus mult mai pronunțat în
centrul preocupării, decât în cazul cursurilor de inițiere. Din acest motiv se pune un accent deosebit pe
modelarea unui mediu de învățare individualizat ghidat după dinamica procesului.
Trainerul Kinaesthetics nivel 3 poate consilia și sprijini organizatorii fazelor de învățare a cursurilor de inițiere
și avansate Kinaesthetics. Poate de asemenea să ajute la adaptarea măsurilor de formare necesarecondițiilor
și scopurilor Instituțiilor organizatoare.

Primul proces de formare în domeniul profesional a fost demarat în 2009. Cuprinde două nivele și califică
consultanții de formare, de proiecte, și de dezvoltare Kinaesthetics.

Formarea continuă a trainerilor Kinaesthetics
Trainerii nivelelor 1-3 participă după calificarea lor în mod regulat la ofertele de formare continuă
Kinaesthetics, cultivând astfel contactul cu  ceilalți trainerii și cu întreaga rețea. În acest cadru există oferte
de formare cu diverse conținuturi tematice. Prin ocaziile comune de formare și schimbul regulat de
experiențe și idei, conținuturile Kinaesthetics sunt dezvoltate continuu de toți participanții.

Cursul de formatori
Formarea de formatori decurge în cadrul unor cursuri cu durata de doi ani, ce însoțesc activitatea curentă.
În cadrul acestora viitorii formatori dobândesc competențele necesare, ca în cadrul cuplurilor de formatori
să desfășoare formarea trainerilor Kinaesthetics nivel 1-3, și formările continue. Formatorii Kinaesthetics
susțin în mod regulat și cursuri de bază. Astfel dobândesc o viziune practică, detaliată asupra temelor și
perspectivelor dezvoltării de conținut a Kinaetshetics, jucând un rol important în dezvoltarea curiculară.
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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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