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● Veja o vídeo semanal de Amrit aqui - Atualizações do Festival Europeu de
Yoga - Global + Local = GLOCAL

● Planejamento para as Reuniões Regionais de Treinadores de Setembro -
Estamos planejando nossas próximas Reuniões Regionais e queremos obter sua
opinião e preferências. Por favor, reserve 2 minutos para responder a esta pesquisa
(disponível em vários idiomas).

● Duas minutas de propostas para sua revisão - O comitê de currículo
trabalhou em duas minutas de propostas - sobre treinamentos online de professores
de Nível Um, e sobre a quantidade de conteúdo pré-gravado permitido nos
treinamentos de Nível Um e Nível Dois. Todos os instrutores da ATA são convidados a
participar da sua revisão, sugerindo edições e, eventualmente, votando sobre elas. O
primeiro passo é uma discussão on-line, começando agora. O comitê de currículo
tomará quaisquer sugestões desses diálogos sob consideração e poderá (ou não)
editar as propostas. Elas serão então levadas às reuniões regionais de treinamento de
setembro, para discussão cara a cara sobre elas. As notas e recomendações dessas
discussões serão colocadas on-line para que todos possam acessá-las. Mais uma
rodada de discussão on-line será então realizada, seguida por uma votação on-line.
○ Conteúdo pré-gravado em treinamentos de professores de Nível Um e Nível
Dois
○ Treinamentos online de professores de Nível Um

● Renovação da Licença de Treinador ATA - Uma licença ATA válida é
necessária se você pretende permanecer como treinador ativo no ATA entre julho de
2022 e junho de 2023. Os instrutores em TODOS os PISOS precisam renovar, incluindo
os INTERNS (100% do código foi enviado para contornar a seção de pagamento).
Contate sua Administração Regional ATA se você tiver alguma dúvida.
CLIQUE para renovar
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