
Rețeaua Europeană Kinaesthetics

Kinaesthetics este organizat în rețea pe plan European. Cererea permanent crescândă din ultimii 30 de ani
pentru cursurile Kinaesthetics în domeniul sănătății, interesul tot mai mare pentru celelalte domenii au
rezultat în anii 2006 – 2007 la o restructurare organizațională, menită să facă față provocărilor actuale și de
perspectivă. Restructurare a vizat trecerea de la o organizație condusă centralizat, la o rețea condusă
decentral.

Imaginea următoare ilustrează structura actuală de organizare a Kinaesthetics:

Repartizarea sarcinilor în cadrul rețelei Kinaesthetics.
Trainerii Kinaesthetics
Trainerii Kinaesthetics lucrează fie în cadrul instituțiilor de profil ca profesioniști, fie ca și coordonatori de
curs sau consultanți liber profesioniști. Ei sunt mandatați de către organizatorii de curs sau de către
angajatori, să deruleze cursuri de bază sau proiecte de formare Kinaesthetics. În funcție de nivelul de
pregătire sunt abilitați să țină cursuri de inițiere, cursuri avansate respectiv cursuri de Peer Tutoring, în cadrul
unor „faze de învățare“.
Trainerii organizează cursurile în strânsă cooperare cu organizațiile de țară Kinaesthetics. Se obligă să
participe cel puțin bianual la cursuri speciale de perfecționare a trainerilor, în vederea asigurării integrării
statutului actual al dezvoltării curriculei în cursurile susținute. În același cadru are loc sintetizarea
experiențelor și cunoștințelor noi acumulate de trainerii din rețea, în vederea influențării dezvoltării
curriculare.
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Organizațiile de țară Kinaesthetics

Fiecare țară în care Kinaesthetics este activ în măsură mai mare, are o organizație de țară proprie, alcătuită
de trainerii Kinaesthetics. Aceste organizații de țară sunt independente economic, cu personalitate juridică
de sine stătătoare (Asociație sau Societate de utilitate publică).

Organizațiile de țară asigură următoarele servicii pentru traineri, organizatori și participanți ai cursurilor:

Transmiterea suporturilor de curs către organizatorii cursurilor de bază Kinaesthetics
Înregistrarea participanților la curs
Tipărirea și transmiterea certificatelor de participare ale cursanților
Sprijinul profesional și administrativ al trainerilor și organizatorilor
Marketing și acreditare
Planificarea și implementarea formărilor și perfecționărilor pentru traineri
Dezvoltarea calității
Colaborare activă la nivelul European Kinaesthetics Association (Dezvoltare curriculară / Platforme
internet)

 

European Kinaesthetics Association (EKA)

EKA este organizația cadru a tuturor organizațiilor de țară din Europa. Din punct de vedere juridic, se
prezintă ca o asociație înregistrată în Austria, având ca membri toate organizațiile de țară. Conducerea și
coordonarea EKA este asigurată de un grup de coordonare. Acesta se compune din adunarea generală a
EKA (Directorii organizațiilor de țară) și câte un reprezentant strategic al fiecărei organizații de țară.

Către EKA organizațiile de țară delegă sarcinile a căror soluționare comună este considerată a fi mai
avantajoasă:

Dezvoltarea curriculară
Cercetare a efectelor
Prelucrarea și dezvoltarea bazelor științifice ale Kinaesthetics
Definirea standardelor minime pentru evenimentele de formare Kinaesthetics din Europa
Consolidarea Kinaesthetics printr-o identitate corporatistă comună la nivel European și protecția legală
a mărcii
Comunicarea și procedurile administrative: susținerea și dezvoltarea platformelor de internet comune a
trainerilor din organizațiile de țară
Coordonarea proceselor de dezvoltare în formare și administrație
Producția suporturilor de curs
Elaborarea liniilor directive, a contractelor și convențiilor valabile pentru toți membri

Activitatea eferentă sarcinilor enumerate are loc în cadrul a patru echipe de resurse:

Echipa de resurse pentru dezvoltare curriculară și cercetare a efectelor
Echipa de resurse pentru administrație și platforme
Echipa de resurse pentru mărci și drepturi
Echipa de resurse pentru editură
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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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