Jste nadšeni pro
nošení dětí v šátku?
Staňte se certiﬁkovanou lektorkou a poradkyní
- buďte součástí celosvětové sítě pod záštitou
německé školy nošení Die Trageschule®!
Od letoška můžete lektorské kurzy Die Trageschule® absolvovat
v češtině a v Praze.
Základní, nástavbový a certiﬁkační kurz jsou tři na sebe navazující
úrovně a tvoří ucelené vzdělání pro poradkyně a poradce nošení.
Díky podpoře individuality a samostatného rozvoje každé osobnosti
si účastníci vytvoří svůj vlastní, unikátní koncept pro rodiče.

Nošení v šátku

Nošení v šátku

Nošení v šátku

I. Základní kurz

II. Nástavbový kurz

III. Certiﬁkační kurz

23.-25.11.2018

16.-18.5.2019

26.-27.9.2019

Počet míst omezen. Cena: 12 500 Kč

Počet míst omezen. Cena: 14 500 Kč

Počet míst omezen. Cena: 13 500 Kč

Druhý a třetí kurz bude v Praze školit přímo sama zakladatelka
a majitelka Die Trageschule®, autorka mnoha publikací o nošení,
školitelka poradců nošení po celém světě, organizátorka mezinárodních konferencí o nošení, zkrátka jedinečná odbornice v tomto
oboru, ULRIKE HÖWER.

Vede Iva Gondeková,
trenérka Die Trageschule®
www.nosenivsatku.cz

Vede Ulrike Höwer,
zakladatelka a majitelka
Die Trageschule®
tlumočení do češtiny
Iva Gondeková

Možnost platit na splátky
nebo poukázkami
Beneﬁty.cz, Sodexo, UP ČR
V tomto kurzu se učí základní
úvazy a uzle. Není třeba předchozích znalostí ani zkušeností
se šátkem. V ceně základního kurzu je:
− krátký šátek Didymos 2,6m
− obsáhlý manuál v češtině
− šátek na výuku uzlů od Hoppediz

Obsah základního kurzu:
Uzly – ambulantní a posuvný
Úvazy na bok (krátký šátek, ring sling)
Úvazy na břicho s tkaným a elastickým šátkem
Úvazy na záda

V nástavbovém kurzu jde o rozšíření kompetencí v oblastech
vázání, komunikace a provázení.
Účastníci zpracují osobní koncept skupinového kurzu.

Certiﬁkační kurz tvoří zakončení
vzdělání lektorky/lektora nošení
a je předpokladem pro působení
účastníků pod logem Die Trageschule®. Díky předchozí
intenzivní přípravě na zkoušku se vědomosti znovu prohloubí a upevní.

Obsah nástavbového kurzu:

Obsah certiﬁkačního kurzu:

Úvazy na bok

Provázená příprava na zkoušku:

Úvazy na záda

Procvičení úvazů a nosítek v týmu i individuálně.

Možnosti pro dvojčata a věkově blízké sourozence

Zkouška:

Prohloubení již naučených úvazů

Přednáška, zkouška praktických schopností
v úvazech a zprostředkování,

Nosítka

Komunikace s rodiči

Nošení ve speciﬁckých situacích, hranice a možnosti

Fyziologické a psychologické aspekty nošení

Vyhodnocení zprávy z poradenství a fotosérií

Nosítka

Vede Ulrike Höwer,
zakladatelka a majitelka
Die Trageschule®
tlumočení do češtiny
Iva Gondeková

vyhodnocení zprávy z poradenství a fotosérií.
Oslava certiﬁkace a přijetí do sítě.

Koncept skupinového kurzu pro rodiče

Základy metodické práce
Koncepce individuálního poradenství pro rodiče

Bližší informace a přihláška Iva Gondeková

l

www.nosenivsatku.cz

Ve spolupráci s Denisa Bel Hadjasalah

l

www.moderninosicky.cz

