
 

 

 
 

 ומתקדמים בינוניים-מתחילים-  מזרן פילאטיס קורס
 הנהדרת הלקרייר הבוגרות/ים את יכין Flow & Body מבית מזרן פילאטיס מורי להכשרת קורסה

 ייחודיים לימוד חומרי עם יחד קורסיםה איכות על הקפדה הוא אותנו שמנחה מה פילאטיס. הוראת של

 .דותלמי התלמיד כלב אישית ותמיכה ובהירים

 תפקידים משחקי בעיות, פתרון אימון, תרגילים, הוראת הכוללות בכיתה שעות 75 כולל המזרן קורס

 ביצועה אופן את נלמד .המורכבים לתרגילים עד נגיעו הפילאטיס של והבסיס עקרונותב נתחיל ועוד.

 תיקונים מתן אנטומיה, מוכ בנושאים הידע את ונרחיב שיעור לבנות כיצד התרגילים, של ההוראהו

  ועוד.

 בניית הפילאטיס, עקרונות ההוראה, מיומנויות של יסודי לימוד על משמעותי דגש שמים אנו בקורס

 חושבים! מורים מכשירים אנחנו ועוד. מגעב עבודה ותיקונן, טעויות זיהוי נדרש, מילים אוצר

 מה והכרה וראיש קיבלו שלנו הקורסים וכל ,תלמידים מאות Flow & Body ב הוכשרו 2008 מאז

PMA. רחב מקצועי רקע ובעלי רבות שנים של וניסיון ידע בעלי הם קורסב המלמדים םמוריה כל 

  ובטיחות. איכות על דגש שימת תוך קטנות בקבוצות הוא ההכשרה קורס והנפש. הגוף מעולמות

 .פרטיים או קבוצתיים מזרון ישיעור להעביר הקורס ובגרי בוגרות ידעו הקורס בסיום

 ורכישת אימון ידי על ביותר הטובה בצורה הוראה לקריירת אתכם יכין Flow & Body של רסהקו

 עם הבריאות, לקידום רבה חשיבות בעל מספק, מקצוע היא הפילאטיס הוראת מעשי. וידע הבנה

  ומתגמל. גמיש ,וצמיחה ותלהתפתח אפשרויות

  !העולם ברחבי פילאטיס המלמדים בוגרינו למאות פוהצטר

 

 



 

 

 הקורס ניתתכ

 השיעור במהלך שימורם אופןו הפילאטיס עקרונות •

 בטיחות נושא על דגש שימת תוך הפילאטיס תרגילי הוראת לימוד •

 בשיעור התלמידים של השונות לרמות והתאמתם שיעורים ליצירת דרכים לימוד •

 השיעור למהלך המתאימים בדימויים שימוש •

 מגע טכניקות לימוד •

  שונות מפתולוגיות הסובלים םתלמידי עם לעבוד כיצד נלמד •

 נפוצות יציבה ובעיות ביציבה התבוננות •

 למאמרים גישה ובנוסף התרגילים מודגמים בהם סרטונים וכן מפורטת הדרכה חוברת תינתן •

 מקוונים.

•  
 

 :קבלה דרישות

 מזרן פילאטיס שיעורי 20 •

 אישי ראיון •

 באנטומיה בסיסי קורס השלמת •

 

 :ודרישות שעות

 הבא: באופן המחולקות שעות 155 סה״כ הינו הקורס •

 בכיתה נלמדות שעות 57 •

 צפייה שעות 10 •

 אישי אימון שעות 30 •

 (פרקטיקום) עזר הוראת שעות40 •

 

 ?הקורס מיועד למי

 המזרן״ של השני ״לצד לעבור ומעוניינים פילאטיס המתרגלים תלמידים •



 

 

 גופני, חינוך ריקוד, ג׳ירוטוניק, פלדנקרייס, ליוגה, מורים - בדמו הם והוראה שטיפול מי •

 וכו׳ אוסתאופטים, פיזיותרפיסטים,

 ורוצה האימון בעקבות בגוף המתחוללים המשמעותיים השינויים את ומרגיש פילאטיס, שאוהב מי •

 היריעה. את ולהרחיב הידע את להעמיק

 נוסף מידע
 

 מקוונת גישה

 ומערכי מאמרים תרגילים, של רחב מגוון למצוא ניתן בו שלנו לאתר גישה מקנה לקורס הרשמהה •

 שיעור.

 

 מסכם מבחן

 ותכלול: הקורס, סיום לאחר מחודש יאוחר לא תתקיים הסופית הבחינה •

 .%80 - עובר ציון תיאורטי. מבחן .1

 עובר. ציון זה %85 - למבחן עבורך שהוקצו תרגילים הוראת .2

 אישי משוב מתן לאפשר מנת ועל שלך, וצמיחה להתקדמות כאמצעי ייעשה -שקט תרגול .3

  הבחינה. לאחר ימים 10 מ יאוחר לא לתלמידים יועברו הבחינה תוצאות

 

 בשיעורים צפייה שעות

  להעמקת מאוד חשוב אמצעי היא מנוסה מורה ידי על מועברים אשר בשיעורים צפייה

 בטכניקות ושימוש לתרגילים מילוליות הוראות מתן שיעור, זרימת שיעור, מבנה של ההבנה

 שיעור. במהלך מגע

 

 עצמי תרגול שעות

  כך ידי ועל הגוף, באמצעות התרגילים של להבנה להגיע דרךה היא עצמי תרגול

  שיעור. במהלך ובטוחה ברורה בצורה התרגילים את להעביר המורה יכולות את לשפר

 החיים. כל במהלך עצמי בתרגול להמשיך ממליצים אנו



 

 

 

 )פרקטיקום( עזר הוראת שעות

  בהעברת למורה /יתסייע אלו שעות במהלך .כאסיסטנט ההורא של שעות 04 להשלים יש

  ואולי המשתתפים לתלמידים סיוע כולל השיעור מהלך .הבהכשר חיוני חלק הוא זהו שיעור.

  בעצמך. שלם ורשיע הוראת לקראת עצמי ביטחון לרכישת דרך זוהי מהשיעור. חלק הוראת גם

 

 עזר והוראת עצמי תרגול ,צפייה שעות השלמת

  יאוחר לא העזר, והוראת העצמי התרגול בשיעורים, הצפייה שעות את לסיים יש

  על שלך המורה עם קשר צור אנא השעות, השלמת עם הקורס. סיום לאחר חודשים ארבעהמ

  ולאחר צלחה,בה הבחינה את שתעבור לאחר הנדרשים. המסמכים את להגיש מנת

  התעודה את תקבל העזר, והוראת עצמי התרגול הצפייה, שעות של המסמכים הגשת

 שלך. מהמורה

 

 חוזרים קורסים

  בהם בעולם מקום בכל נוספת, עלות ללא חוזרים בקורסים להשתתף הזכות לך שמורה

 .Body & Flow של קורסים מתקיימים

 

 המשך לימודי

  משיךלה בחום ממליצים אנו תפוגה, ךתארי אין שתקבל שלתעודה למרות

  אותך לראות נשמח נוספים. וקורסים המשך לימודי מציעים אנו .החיים כל ולהתפתח ללמוד

 נוספים. לקורסים הדרך בהמשך איתנו

 

 

 

 


