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VÆLG UDDANNELSEN SOM BEVÆGELSESPDAGOG

Vil du gerne give glæden ved bevægelse videre
til andre og basere din undervisning på et
solidt fagligt grundlag? Så er uddannelsen på
Gotvedinstituttet det rette valg. Vi starter nyt
hold op 1. september 2020, og du kan være
med.
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 uddannet massør.
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.
”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.
Læs mere på gotved.dk

SU-godkendt:
Uddannelsen som
bevægelsespædagog
er 2-årig og
SU-berettiget privat
uddannelse.
Kom til infomøde:
Instituttet aolder
ﬂere gange om året
infomøde om
uddannelsen. Se
gotved.dk for datoer.
Mere information:
Hør mere om kravene
for optagelse hos
uddannelsesleder
Henriette Bolt på
uddannelsen@
gotved.dk
Uddannelsessted:
Gotvedinstituttet
Vodroﬀsvej 51
1900 Frederiksberg C
Tlf:. 35 35 20 19
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