Certifiering Kids Yoga Foundation:
För att erhålla certifiering som Barnyogalärare genom Kids Yoga Foundation Sverige krävs följande:

!

● 100 % närvaro vid alla lektioner. Skulle akut situation uppstå som gör
att du inte kan närvara vid en enstaka lektion, finns möjlighet att ta
igen den klassen (eller klasserna) vid ett senare tillfälle. Varje modul
beräknas att ges 1-2 gånger per år. Vilken modul som du kan bli antagen till, för att ta igen, avgör KYF. Detsamma gäller även kostnaden
för att ta igen som varierar med antal timmar och innehåll.
● De tre olika modulerna ska tas inom 2 år, räknat från din första moduls start. Detta för att utbildningen ska bli sammanhängande. Undantag från denna regel kommer att beviljas vid speciella skäl.
● Deltagare ska kunna presentera genomförandet av hemuppgifter på
ett tillfredsställande sätt. Skulle detta inte ske blir deltagaren inte underkänd utan kommer istället uppmanas att komplettera hemuppgifterna.
● Deltagaren ska kunna visa upp ett begränsat registerutdrag senast
vid sista modultillfället. Utdraget ska endast visas upp och tillhör deltagaren. OBS Viktigt: Kuvertet ska vara oöppnat när det visas
upp. Det går också bra att begära att registerutdraget skickas direkt
till Kids Yoga Foundation Sverige, aktuell adress finns på deltagarens
faktura.

!
Information om hemuppgifter/Praktik:
!

Efter varje modul genomför deltagaren minst 3 praktikpass för gällande
åldersgrupp. Passen ska dokumenteras i mall som skickas ut efter varje
kurs. Observera att mallarna som ska fyllas i ser olika ut beroende på åldersinriktning. När passen är genomförda tar deltagaren med sig dokumentationen kring praktiken till den sista avslutande Certiferingskursen, för gemensam genomgång. Vi rekommenderar att deltagarna försöker göra sin
praktik så snart som möjligt efter varje modul, då genomförd praktik är ett
grundkrav för att kunna bli antagen till certifieringskursen.

!
!

Videofilm och examensuppgifter:

!

● Deltagaren kan genomföra en klass eller del av klass tillsammans
med KYF certifierad lärare. Undervisningen ska vara 10 minuter och
vara av asana art. (Tid 10-15 min) KYF bestämmer vilken åldersgrupp. Vissa certfieringskurser kan komma att erbjuda detta alternativ.
● Deltagare kan istället skicka in en videofilm som visar undervisning av
barn eller ungdomar i valfri åldersgrupp. Filmen ska vara 10 minuter
lång och visa asanaundervisning. Det innebär att du visar hur du undervisar barn eller ungdomar i rörelse, dvs inte pranayama, avslappning eller meditation. Enklast skickas filmen via sprend, filecentral eller liknande till KYF. I andra hand kan även USB användas och skickas då istället. Man kan också lägga upp filmen på vimeo eller youtube över några timmar och sedan ta bort den när vi har sett den. Vi ber
dig inte skicka film via sms. Filmen bör vara sammanhängande, dvs
inte delas upp i mindre delar. Filmen behöver däremot inte vara av
hög kvalité, det räcker med enkel mobilfilmande. Lärare och elev ska
synas och man ska kunna höra talet.

!

!
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!
!

● Examensfrågorna kommer presenteras under certiferingskursen De
innehåller både obligatoriska samt frivilliga frågor. Vi rättar provet gemensamt under kursen.
● Videofilm ska vara inskickad till KYF senast 10 dagar innan certiferingskursen.

Kids Yoga Foundation Sverige är registrerad hos Yoga Alliance som skola
för barnyogautbildningar, vilket innebär att registrerade yogalärare hos YA
även kan söka om registrering som RCYT efter godkänd utbildning hos
KYF Sverige. Mer information finns på Yoga Alliance hemsida: www.yogaalliance.org

