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Advanced Pilates Seminars
Κάθε ένα από τα σεμινάρια της σειράς, εμβαθύνει σε ένα συγκεκριμένο όργανο και στις 

αντίστοιχες ασκήσεις προχωρημένου επιπέδου. Έχετε τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσετε 

όλα ή να επιλέξετε κάποια από αυτά. Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε αποφοίτους του 

Κέντρου μας σε απόφοιτους του κέντρου μας όσο και άλλων σχολών, για την ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης τους.

Στο τέλος κάθε σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Advanced Reformer I              23-24/9/2017
Advanced Cadillac I                 14-15/10/2017
Advanced Reformer II             11-12/11/2017
Advanced Cadillac II                 02-03/12/2017
Advanced Reformer III            13-14/1/2018
Advanced Chairs I                      24-25/2/2018
Advanced Mat-Barells             10-11/3/2018
Advanced Chairs II                     21-22/4/2018

Ευθυγράμμιση – Σωστή στάση σώματος 27-28/1/2018
Εύκολα tips για την ευθυγράμμιση και τη συμμετρική κίνηση που χρειάζεται το σώμα – mini 

ολοκληρωμένο ασκησιολόγιο βασισμένο στη μέθοδο pilates. 

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

It’s the mind itself which builts the body 24-25/2/2018
Είναι ο τρόπος εφαρμογής της αυθεντικής φράσης του Joseph Pilates στην πράξη. Πως η 

καθοδήγηση που δίνεις σε μια κίνηση διαμορφώνει ανάλογα την συγκεκριμένη περιοχή που 

γυμνάζεις. Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Pilates & Gyrotonic: το τέλειο πάντρεμα 17-18/3/2018
Ολοκληρωμένο ασκησιολόγιο των δύο μεθόδων που μπορεί να δοθεί ως αυτούσιο – 

διαφορετικό μάθημα. 

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
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Pilates στην τρίτη ηλικία 28-29/4/2018
Πρόληψη-συντήρηση-θεραπεία μέσω ειδικού ασκησιολογίου για τη σωστή αντιμετώπιση των 

ασκούμενων με οστεοπόρωση. Θα υπάρξει ειδική αναφορά και στο σωστό τρόπο 

αντιμετώπισής ατόμων στην Τρίτη ηλικία. 

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Re�ne Pilates 5-6/5/2018
Μία προσέγγιση ουσίας, που εστιάζει στα λεπτά σημεία και “tricks” της αυθεντικής μεθόδου 

Pilates. Για τους instructors που θέλετε να εκλεπτύνετε τον τρόπο διδασκαλίας σας και να δείτε 

με περισσότερη ακρίβεια και λεπτομέρεια, το ασκησιολόγιο που επιθυμείτε.

Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε αποφοίτους του Κέντρου μας όσο και άλλων σχολών, για την 

ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους. Ιδανικό και για γυμναστές που επιθυμούν να γνωρίσουν τις 

βασικές αρχές της μεθόδου, χρησιμοποιώντας τες σαν κλειδιά

στη διδασκαλία τους.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Pilates και διδασκαλία 19-20/5/2018
Αρχές διδασκαλίας - τρόπος προσέγγισης ασκουμένου - διαφοροποίηση μαθήματος ανάλογα με 

την επίτευξη του εκάστου στόχου θα δώσουν νέα πνοή στα μαθήματα σας.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν σημειώσεις καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης.

Pilates & εγκυμοσύνη 9-10/6/2018
Επεξήγηση των σωματικών αναγκών και αλλαγών μιας εγκύου καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης καθώς και των προφυλάξεων που θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. 

Ειδικό ασκησιολόγιο δομημένο ανά τρίμηνο προσφέρει την ασφαλή εκγύμναση της εγκύου. 

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν σημειώσεις καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης.

Pilates to go 16-17/6/2018
Πέρα από τα στεγανά μιας απλής προπόνησης το pilates to go... είναι ένα μίνι ασκησιολόγιο 

κομμένο και ραμμένο στα μέτρα και στις ανάγκες σας. Με λίγα λόγια, είναι για όλους τους 

θνητούς που θέλουν ένα pilates kit workout, αλλά και για όσους θέλουν να αποκτήσουν βαθειά 

γνώση του σώματος και της άσκησης, για θεαματικά και γρήγορα αποτελέσματα.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.


