
 

 

 עתידי

 

 

 הקורס המקיף ביותר והראשון בישראל להכשרת מדריכי אקרודאנס -קורס מדריכי אקרודאנס 

 

המטרה שלנו להכשיר דור חדש של מדריכי אקרודאנס, לאור הביקוש הגבוה בשוק והחסר במורי אקרודאנס 

 מוסמכים.

 ומקיף שיש! ללא פשרות!  עם ניסיון עשיר בתחום האקרו ומיטב המדריכים יצרנו את הקורס הכי מקצועי

המטרה שלנו היא להוציא מורים לאקרודאנס מוסמכים שיוכלו לתת מעצמם ולפתח כל סטודיו וכל רמה של 

 תלמידים.

 

 למי זה מתאים?

 למדריכי ריקוד מוסמכים בכל סגנונות הריקוד שמחפשים הכשרה והכנסה נוספת .1

 ד להכשרהלמדריכי אקרובטיקה שרוצים להוסיף את השילוב עם הריקו .2

 לרקדנים מנוסים שרוצים להתחיל ללמד אקרודאנס .3

 

 מה הקורס כולל?

 באולם אקרובטיקה מקצועי -שעות לימוד אקדמיות מעשיות   100

 לימוד אונליין -שעות לימוד אקדמיות עיוניות  50

 *מי שכבר עשה הכשרת מורים/ מדריכים לריקוד לא יצטרך את החלק העיוני

 

 

 מתי?

 זמני הקורס:

  13:00-19:00ה', בין השעות -, ימים א'21.8עד  1.8

 

 ויוכלו להתחיל לעבוד במסגרות השונות! כבר לשנת הפעילות הקרובההמורים יהיו מוכשרים  ●

 

 עלינו:

 .2013המרכז לספורט אלטרנטיבי היחיד מסוגו בארץ, הפועל מאז  -אולם מבוזה 

מדריכים מקצועי ומנוסה, המכשיר מתאמנים אולם אקרובטיקה מאובזר ברמה הגבוהה ביותר, עם צוות 

 בתחומי האקרובטיקה, פרקור, סטריט וורקאווט וטריקינג, אקרודאנס וקרקס.

 )חניה חינם במקום(. 8האולם נמצא בפ"ת, צומת סגולה, רח' דב לויתן 

 

 על הצוות:

 אלי לוי

 אלמוג אודיז

 עינת בלבובסקי

 

 

 סילבוס הקורס:

 בסיסיים באקרובטיקה:הקורס כולל את כל האלמנטים ה

 עמידות ידיים ●

 גלגלונים ●

 קפיץ ידיים  ●

 גשרים )לפנים ולאחור(  ●

 קפיצות אקרובטיות  ●

 גלגלון בלי ידיים  ●



 

 

 

 

 מיומנויות הדרכת אקרודאנס הכוללות:

 את כל הטכניקה 0-איך ללמד מ ●

 איך לשמור ולאבטח תרגילים בצורה נכונה  ●

 בוגרים איך לייצר סרגל מאמצים נכון מילדים ועד  ●

 חיבורים כוריאוגרפיים לריקודים  ●

 תרגילי רצפה ומעברים אקרובטיים ●

 

יש להגיע עם ידע , אלא איך ללמד אקרובטיקה שמשתלבת בריקוד, ולכן לא נתמקד בהוראת מחולבקורס 

 קודם בריקוד /מחול.

 

 

 אפשרויות הרשמה ועלויות:

 התעמלות קרקע:בהוראת מחול לסוגיו או  עם תעודת הסמכה. למגיעים 1

 ש"ח 4800ללא החלק העיוני בעלות מופחתת של 

 

 מוכרת: ללא תעודת הסמכה .לרקדנים2

 ש"ח 5200במחיר מלא של 

 

 משתתפים, ולכן ההרשמה מראש בלבד! 20-כדי לתת יחס אישי, כמות המשתתפים בקורס מוגבלת ל

 כמו כן, לאחר ההרשמה לא ניתן לבטל ולקבל החזר.

 

 צהרת בריאותלהשתתפות נדרשת ה

 

 

 למנהלי הסטודיו:

 אנו מאמינים שלכל אחד מבעלי הסטודיו יש מורה מדהים שהוא או היא נכס! 

 אז למה לא למנף ולהשקיע בנכס הזה ולהפוך אותו ליותר?! 

 זו ההזדמנות להשקיע במורים שלכם שיחזרו לסטודיו שהם כל כך אוהבים עם עוד אפיק, ידע והתמקצעות.


