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 МАЙКЪЛ КИНГ ПИЛАТЕС  

Концепция 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

Ние се стремим да предоставяме възможно най-

много информация на нашите курсисти по 

време на обучителния процес, но също така 

искаме от тях да се посветят на начините и 

процесите, свързани с обучението и програмата 

за обучение.  

ВДЪХНОВЕНИЕ 

Техниката на Пилатес предлага богата гама от 

най-различни начини за трениране на тялото. С 

програмата за обучение MK Pilates, ние искаме 

да покажем на нашите курсисти, че 

отговорността и творчеството могат да ги 

превърнат в истински професионалисти, които 

винаги да се стремят към придобиване на нови 

знания и умения.  

ОБУЧЕНИЕ 

Вие задавате целите си, а след това ние ще ви 

направляваме през програмата, която най-добре 

отговаря на нуждите и поставените от вас цели. 

Без значение дали първоначално ще изберете 

обучението Matwork или цялостно обучение 

както Matwork така и Програма за оборудвано 

студио, вие ще откриете всичко, което ви е 

необходимо, за да постигнете целите си с 

метода Пилатес.  

ИЗБОР 

Разработили сме курсовете така, че да бъдат 

възможно най-приложими и разнообразни, за 

да ви предоставим възможност да получите 

всичко, от което се нуждаете. Дори 

посещението само на началния курс ви 

осигурява възможността да стартирате, да 

придобиете опит и да имате доходи.  Целта ни е 

да създадем цялостно подготвени инструктори 

чрез използването на нашите модулни 

програми, с които успешно може да съчетаете 

обучението с настоящата ви ангажираност. 

 



       МАЙКЪЛ КИНГ ПИЛАТЕС 

       Преподаватели           

 

 МАЙКЪЛ КИНГ   (основател на компанията) 

Майкъл Кинг, с неговият над 34 годишен опит в преподаването на 

метода Пилатес, е високо ценен и уважаван като преподавател в 
индустрията. Той активно се занимава с Пилатес стандартите, както 

на международно ниво, така и на територията на Великобритания, 

като разработва и развива национален стандарт за обучение по 

Пилатес във Великобритания. Той самият е обучен по оригиналната 

методика, създадена от Джоузеф Пилатес, а обучителните му 
програми, предлагат програма, базирана на проучвания, която 

непрестанно се развива и актуализира спрямо новостите в Пилатес 

индустрията, както и тенденциите за здравословен начин на живот и 

медицината. Майкъл Кинг е бил съосновател и директор на 

Института  Пилатес във Великобритания до 2008 г., а неговият 

метод и програми за обучение на инструктори се преподават в над 

25 страни. През 2008 г. се създава Майкъл Кинг Пилатес, а 

инструкторите на Майкъл Кинг са се посветили не само да 

продължат делото на Джоузеф Пилатес, но и да се възползват от 

най-новите проучвания и изследвания, така че да могат да 

предложат на своите курсисти най-добрите практики.  

     

    

МАЛКЪЛМ МЮРХЕД  (основател на компанията) 

Малкълм е бил съосновател и директор на Института Пилатес във 

Великобритания до 2008 г., когато заедно с Майкъл създава и лансира 

марката Майкъл Кинг Пилатес. Със своя над 25 годишен опит в 

обучението на курсисти и инструктори, Малкълм допринася със своите 

умения за детайлното разработване на програми за обучение. Той 

пътува по целия свят и е представил Пилатес в много страни, посетил е 

редица фестивали и е ментор и извор на вдъхновение за много 

инструктори. Книгата на Малкълм „Total Pilates” се продава в целия 

свят, преведена е на испански, и е една от най-продаваните книги за 

Пилатес в Латинска Америка.  



Въведение 

„Тази програма за обучение е резултат от 34-годишното ми 

преподаване на метода Пилатес, от активната ми работа във 

фитнес индустрията, както и от дългогодишния опит на 

Малкълм в разработването на курсове и обучението на 

треньори. Програмата е направена така, че да отговори на 

големия интерес към метода Пилатес и аз вярвам, че ние 

имаме страхотната възможност да обучим нашите курсисти 

относно цялостно познаване на тялото, за да се постигне едно 

разбиране на всички нива.” 

Съществуват много интерпретации на упражнения, базирани 

на метода Пилатес. При метода на Майкъл Кинг Пилатес 

обаче, се набляга равномерно както върху класическите, така 

и върху съвременните методики, и се акцентира върху 

здравата основа и уменията за преподаване. Учейки се от и 

прилагайки промените и нововъведенията, ние можем да 

създадем програми, подходящи за клиенти от всички нива, 

като черпим знания от модерните изследвания и разбиране на 

механиката на човешкото тяло.  

Препоръчваме на новзавършилите инструктори да приложат 

знанията си, като започнат да преподават  Пилатес Matwork, 

веднага след като завършат първо ниво на курса Matwork. 

Всички опитни инструктори ще потвърдят факта, че без 

значение колко си се обучавал, чак когато започнеш да 

преподаваш, започва истинското обучение! Трябва постоянно 

да продължаваме да се усъвършенстваме, тъй като всеки клас, 

тренировка и клиент са възможност за развитие и обогатяване 

на знанията ни.  

Поздравления! Направихте първата стъпка към вашето 

обучение. Очаквам с нетърпение възможността да се 

запознаем на нашите курсове, и съм убеден, че също като мен 

и Малкълм, ще изпитате удовлетворение от този метод.  

 

 

 

 

 Майкъл А.Кинг 



Matwork, първо ниво 

 

ГРУПОВИ  MATWORK ЗАНИМАНИЯ 

4 дни: 32 учебни часа, 

Теоритична самоподготовка, Оценяване и завършване на работната тетрадка 18 
часа, 

Практическа самоподготовка – посещение на занимания – 20 часа 

Общо: 70 часа 

 

Това е основата на нашето обучение. Независимо дали водите групови занимания, дали сте 

личен треньор, или просто искате да смените кариерата си, това е нашето начално ниво на 

обучение. С този формат вие имате консултации с преподавател, като поемате отговорност 

да се упражнявате преди, по време на, и след учебните консултации. Има препоръчителен 

период от поне 4 седмици на учебна практика преди крайното оценяване, като препоръката 

ни е тази учебна практика да е между 5 и 7 часа седмично.  

 

Препоръчителното време на  самостоятелна практика е 60 часа – това включва практическа 

самоподготовка, учене вкъщи, попълване на писмени задания и упражняване на 

преподавателски умения; всичко това се изпълнява преди, по време на, и след дните, в 

които имате консултация с преподавател.  

 

Учебните часове включват: 

• Същност на движенията и цели на упражненията 

• Ред на започване и последователност при мускулните групи 

• Разбивка на основния репертоар на ниво начинаещи и ниво комбинирани движения. 

• Преподавателски умения: следене за правилното изпълнение на упражненията. 

• Формат на класа, вариации на упражненията и модификации. 



• Преглед на движенията и специфични проблеми, свързани с Пилатес. 

• Фази на подготовка и приключване, смяна на движенията. 

• Ефективна комуникация, вербално насочване и ефективна образност.  

• Работна тетрадка с изисквания, документиращи разбирането на проблеми, свързани 

със здраве и безопасност / спешни случаи, както и разбирането на динамиката на 

груповото обучение. Оценка на знанията за обща анатомия и специфична за 

Пилатес анатомия. 

• Общ преглед на изискванията по писмените работи / работна тетрадка. 

• Практическо обучение с обратна връзка. 

• Примерно оценяване на 2-3 движения за практическа подготовка (подвижност и 

сила). 

• Тест по теория.  

  

Забележка: Сертификатът важи за 2 години (освен ако не сте записани в курс с диплома) с 
изискване за продължаващо обучение, което подлежи на удостоверяване с 14 часов курс 

Teacher Development Hours на всеки две години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matwork, второ ниво 

 

Средно ниво и напреднали 

 

4 дни: 32 часа 

 

Необходимо условие: Matwork, първо ниво или еквивалентно, подходящо обучение. 

 

Тази програма е създадена така, че да ви представи оригиналния Пилатес репертоар от над 

34 движения, заедно с вариациите и модификациите. Целта е да се създаде по-голям набор 

от упражнения, които да ви позволят да преминете с основната си група клиенти към по-

сложен традиционен набор от движения, като в същото време се придържате към метода на 

Майкъл Кинг.  

В това ниво учим за движенията, преминаването, подходящото разтягане и формата на 

класа. За всяко движение развиваме заедно оценяване, което ни позволява по-лесно да 

създадем формата на класа, съобразно нивото на групата. Курсът включва и различни 

задачи за работа вкъщи, и се фокусира върху уменията за преподаване и практическата 

самоподготовка. Този курс не е тест за физическа издръжливост, но въпреки това, целта му 

е да ви помогне да разберете кои сфери на собствената ви физическа форма и 

преподавателска практика имат нужда от внимание.  

 

КУРСЪТ ВКЛЮЧВА: 

• Сертификат за постижения, издаван отделно за GroupMatwork – средно ниво и 

напреднали. 

• Ръководство – съдържа преглед на основите на Matwork, първо ниво, оригиналните 

и изменени движения с последваща адаптация и промяна, там където това е 

приложимо. 

• Наблягане на развитието на способността за анализиране на всяко движение, което 

ще се включва в класа. 

• Препоръчителни 40 часа практика (не са включени практически казуси). 

• Ред на започване и последователност при мускулните групи, който да позволи 

цялостен преподавателски анализ. 

• Визуални умения, следене за правилното изпълнение на упражненията.  

• Вербални умения, или как да се постигне ефективна комуникация при избора на по-

динамични и сложни движения.  



• Представяне на принципите на стречинга и как да се въведе стречинга във формата 

на класа. 

• Представяне на или дискусия относно дребно Пилатес оборудване (топка за баланс, 

малка топка, ринг за пилатес, тренировъчен ластик, цилиндър (спрямо наличността 

на място). 

• Наблюдаване на учебната практика, включваща новите елементи на работа. 

• Запознаване с алтернативни формати на класа и планиране на класа.  

• Преглед на скрининга, маркетинга и целите на форматите за класове средно ниво и 

за напреднали. 

Забележка: Сертификатът важи за 2 години (освен ако не сте записани в курс с 
диплома) с изискване за продължаващо обучение, което подлежи на 

удостоверяване с 14 часов курс Teacher Development Hours на всеки две години. 

 

ОЦЕНЯВАНЕ НА ВИДЕО МАТЕРИАЛ (Само за класове средно ниво) 

Оценява се видео материал, съдържащ тренировка на клас средно ниво (1 час), с минимум 5 

участника. Видео на самостоятелна практика, в което се изпълнява същият план на класа, като във 

видеото на самия клас.  

 

Оценяване на писмени работи за средно ниво: 

Работната тетрадка съдържа страници за попълване и предаване, включително: 

Маркетинг текст, промотиращ новия подобрен клас / клас средно ниво. 

План на урока за видео материал на класа средно ниво. 

Самооценка на видео материала на класа средно ниво. 

Самооценка на собствено практическо видео.  

 

Оценяване на писмени работи за ниво напреднали: 

Работната тетрадка съдържа страници за попълване и предаване, включително: 

Писмено оценяване на 3 движения за напреднали (разпределени след завършване на оценяването 

за средно ниво). 

Есе от 2000 – 2500 думи за историята и развитието на метода, включително студио оборудване, 

модерно приложение и бъдещи потенциални цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matwork, трето ниво 
 

Изготвяне на лични програми 
Модулно: 4 дни 32 часа 
Необходимо условие: Matwork първо и второ ниво, или еквивалентно, подходящо обучение. 
 
Самоподготовка, оценяване на казус с 1 клиент и завършване на работната тетрадка – 18 часа. 

Учебна практика и самостоятелна практика – 30 часа. 

По желание (необходимо за мастер диплома): още 5 казуса с клиенти и свързаните с тях писмени 

работи – 50 часа. 

 

Този курс ще ви предостави всичко необходимо, за да може безопасно и ефективно да преведете 

своя клиент през упражненията за начинаещи, за средно ниво, и за напреднали, в случаите, в които 

работите индивидуално с някого.  

Крайно оценяване: След предаване на материала по вашия казус, вие ще бъдете оценявани, докато 

работите с клиент в продължение на един час. Форматът може да бъде договорен и на база 

индивидуален курсист, но стандартно се предава видео материал, придружен със самооценка.  

 

КУРСЪТ ВКЛЮЧВА: 
• 4 дни (всеки с по 8 часа занимания) 

• Опреснителен материал по анатомия и физиология, с предложени приложения достъпни 

онлайн, които да ви бъдат от полза. 

• Ръководство, съдържащо оригиналните движения. 

• Препоръчителни 40 часа практика (не са включени казусите). 

• Специфични индивидуални промени, цел на адаптирането и прогреса за всяко движение. 

• Оценка на стойката – ще се научите как да оценявате стойката на клиента и да разпознаете 

отклоненията. 

• Разработване на програма – как да създадете подходяща Пилатес програма, базирана на 

целите на клиента и оценка на стойката.  

• Скрининг - Техники за водене на интервю и ролеви игри, които имат за цел да се научите 

как да събирате информация за клиента. Отправяне на запитвания (в писмена форма) към 

физиотерапевти, остеопати, хиропрактици и общопрактикуващи лекари. 

• Преглед на стиловете на преподаване и етапите на обучение, с цел подобряването на 

уменията на личния инструктор.  

• Портфолио, документиращо 1 или 6 различни казуса, които включват 8 сесии на клиент (6 

казуса за мастер диплома), както и подробности за оценяване стойката на клиента. 

Напредъкът на клиентите трябва да бъде документиран заедно с вашите наблюдения, 

адаптации или промени след първата, четвъртата и последната сесия, като приложите и 

крайно заключение.  

• Запознаване с или дискусия за дребно Пилатес оборудване (топка за баланс, малка топка, 

ринг за пилатес, тренировъчен ластик, цилиндър (спрямо наличността на място). 

• Наблюдение на учебна практика, която включва новите необходими умения и елементи на 

работата. Pilates Labs – възможност да направите консултация, оценка на стойката и да 

проведете подходяща сесия Пилатес с вашия клиент под наблюдение.  

• Сесия с крайно оценяване на практиката, която ще се проведе в предварително съгласувани 

ден и час, или предаването й на подходящ формат с устно или писмено оценяване за 

бъдеща обработка. 



 

 

Допълнителни модули – Функционална анатомия 
 
Функционална анатомия – Здрав гръб – 8 часа 
Необходимо условие: Matwork, първо ниво. 

Курсът включва: Това е еднодневен курс. Научете най-

честите причини за болка в гърба и начините, по които 

да образовате своите клиенти как да сведат до минимум 

проблемите с гърба. Чрез използването на най-новите 

проучвания, вие ще се научите да адаптирате 

упражненията на постелка, базирани на Пилатес така, че 

да помогнете на клиентите си да подобрят грижите за 

гърба си. При завършване на курса, вие ще получите 

Сертификат на Майкъл Кинг Пилатес за курса Здрав 

гръб и пилатес. 

  

 
Функционална анатомия – Раменен пояс и врат –  
8 часа 
Необходимо условие: Matwork, първо ниво.  

Курсът включва: Това е еднодневен курс. 

Този еднодневен курс включва по половин ден за всяка тема, макар че ще има 

известно препокриване на темите. Ще се разглежда структурата и функцията на раменния пояс и 

врата, както и анатомията и физиологията, заедно с най-честите проблеми, свързани с тази област. 

Ще се проведат и дискусии, касаещи информация, свързана с метода на Майкъл Кинг Пилатес.  

 

Функционална анатомия – Сакроилиачна става и бедро – 8 часа 
Необходимо условие: Matwork, първо ниво. 

Курсът включва: Това е еднодневен курс. 

Този еднодневен курс разглежда структурата и функцията на сакроилиачната и бедрена става. Ще 

се обсъждат най-често срещаните проблеми, свързани с тези две области, както и анатомията и 

физиологията на ставите. Това е много важна част от метода Майкъл Кинг Пилатес – трябва да се 

постигне много добро разбиране на тази специфична област от човешкото тяло.  

 

Функционална анатомия – Клинична стойка – 8 часа 
Необходимо условие: Matwork, първо ниво. 

Курсът включва: Това е еднодневен курс. 

Оценяването на стойката е важно, за да се разработи специфична програма, която да отговори на 

индивидуалните нужди на клиентите. Клиничното оценяване на стойката ще разгледа в 

подробности изправянето. Тестването на мускулната дължина ще бъде важна част от курса. Ще се 

разискват проблемите, които рефлектират върху стойката. Ще се научите как да оценявате 

стойката и как да включите и разрешите проблемите, които откриете в персонализирана програма. 

 

Функционална анатомия – Коляно и стъпало – 8 часа 
Необходимо условие: Matwork, първо ниво. 

Курсът включва: Това е еднодневен курс. 

Този еднодневен курс изучава структурата и функцията на коляното и стъпалото. Ще бъдат 

разгледани анатомията и физиологията на тези две области, както и най-често срещаните 

проблеми, свързани с тях. Тези зони се отнасят до стойката и стабилността, и разбирането на 

режима на работа ще помогне при оценяването на клиенти. 



Допълнителни модули 
Дребно оборудване, Възрастни и Бременност 

 

 
Дребно оборудване 
Необходимо условие: Работно познание на модифициран и оригинален Matwork репертоар чрез 

Майкъл Кинг Пилатес, ниво 1 и 2, или подобен опит.  

Разделяме петте най-достъпни елементи на оборудването в 3 отделни, еднодневни курса (всеки по 

8 часа), както следва: 

• Топка за баланс  

• Ринг за пилатес и тренировъчен ластик 

• Цилиндър и малка топка 

 

И трите курса включват: 

• Ръководство, което съдържа всички съответни движения от 34-те оригинални, за да може 

да се използват правилно елементите от оборудването както при занимания с група, така и 

при индивидуални сесии.  

• Анализ на целите и съображения за безопасност.  

• Разясняване на преподавателските съображения и умения за правилното и целево 

използване на елемента от оборудването. 

• Интерактивно развитие на аналитичните умения за целите на обучението. 

• Вербална комуникация и наблюдателност. 

• Анализ на мускулите при модифицирани движения, след въвеждане на елемент от 

оборудването.  

• Изготвяне на програма за класа. 

 

 
Пилатес и бременност 
Необходимо условие: Майкъл Кинг Пилатес Matwork, ниво 1 или подобно. Обикновено курсът 

трае 1 ден (8 часа) с допълнителни 2 часа за писмени задачи.  

• Ръководство, включващо: 

o Подробно разглеждане на анатомията и физиологията при бременност, при 

пренатален и постнатален период, както и в различни триместри.  

o Анализ на Пилатес движения и прилагане на знанията относно анатомията и 

физиологията при бременност.  

• Изготвяне на програма за класа и решения за адаптиране на движенията. 

• Дискусия относно маркетинга и по-нататъшни изисквания за специализация. 

• Оценяване на работната тетрадка чрез изготвяне на програмата за класа, който трябва да се 

предаде след завършване на курса. 

• Документ за посещаемост на курса 

• Сертификат за постижения след успешно попълване и предаване на работния дневник.  



 

 

Защо да тренирате с нас... 
 

 

Над 30 годишен опит в обучението на инструктори в 

областта на техниките на Пилатес и фитнес индустрията. 

 

Отличен опит в упражненията на постелка и Пилатес 

студио оборудване, групови сесии, както и индивидуално 

обучение, като се покриват всички направления в такава 

степен, каквато е необходима за пълното разбиране на 

метода Пилатес 

 

Професионални и дружелюбни преподаватели, които имат 

познание и преподавателски умения, както и 

професионален опит. Всички преподаватели са 

своевременно информирани за новости и получават 

подкрепа, за да се гарантира, че вие получавате възможно 

най-новата информация.  

 

Гъвкава система за обучение – с нашите програми може 

сами да избирате темпото, нивото и посоката на 

обучението си. 

 

Достъпност – нашите програми се предоставят на модули 

и индивидуални курсове, така че да може да планирате 

бюджета си, и да започнете да печелите още след 

завършване на първия курс. 

Нашето обучение и марка се международно признати, 

като продукт от световна класа и стандарт за качество. 

 

Ние задоволяваме нуждите, както на опитни 

преподаватели по Пилатес или инструктори по групово 

движение, както и на тези, които започват нова кариера, 

като фокусираме вниманието върху познание и умения за 

преподаване. 

Персонално отношение и постоянна подкрепа преди, по 

време, и след обучението ви.  

 

Цялостен пакет на обучение, който включва достъп до 

Пилатес продукти, закупуване на оборудване, и дори 

възможности за работа. 

 

Програмите MK Pilates са разработени и постоянно се 

обновяват, като се съобразяват изцяло с историята на 

метода, но прилагат най-новите знания за най-добрите 

анатомични и физиологични практики. 

 


