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”EN UDDANNELSE,
DER ÆNDRER DIT LIV”
Sådan beskriver mange
studerende den udvikling, de
oplever på uddannelsen til
bevægelsespædagog. Med dette
studie får du et liv i bevægelse og
et arbejdsliv med stor selvstændighed, variation og frihed.
På studiet får du undervisning
i funktionel bevægelse, musisk
bevægelse og dans samt afspænding. Du bliver også undervist i
psykologi og naturvidenskabelige
fag som anatomi og fysiologi på
højt niveau. Som en del af studiet
bliver du også uddannet massør.
Uddannelsen er et fuldtids
studium på to år, og du kan få
SU og tilskud til undervisnings
afgiften.

Vi arbejder med sammenhængen
mellem kroppens funktioner og
den personlige oplevelse. Undervisningen på Gotvedinstituttet
hviler på et helhedssyn og et naturvidenskabeligt grundlag, hvor
vi vægter teori og praksis lige højt.
Vi underviser på højt fagligt
niveau, og mange oplever samtidig en stor personlig udvikling
under uddannelsesforløbet.
For at kende andre, må man
kende sig selv. I fagene psykologi
og proces samt massage kommer
man tæt på sig selv og andre,
hvilket er en forudsætning for at
blive en god voksenunderviser.
Vi lægger stor vægt på at udvikle
undervisere, som bevarer egen
integritet og personlighed. Vi
uddanner undervisere, som bliver
i stand til at udnytte personlige
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potentialer på et bredt fagligt
fundament.
På Gotvedinstituttet har vi valgt
et liv i bevægelse – hele livet,
fordi vi ikke kan lade være, og
fordi vi vil dele oplevelsen med
andre. Bevægelse skal for os være
lystbetonet og bygge på fagligt
seriøs teori.
I dag har mange mennesker
problemer med kroppen. Det skyldes, at den ikke prioriteres. Det
er en forudsætning for en sund
og velfungerende krop at blive
opmærksom på sine bevægelsesvaner og genfinde sit naturlige
bevægelsesmønster. Det er præcis det, du som bevægelsespædagog kan undervise i med denne
uddannelse.
Uddannelsen blev stiftet af Helle
Gotved i 1958.
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