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Учењето е трајна или блиску 
до трајна промена во 

разбирањето и однесувањето



Изведено движење / Научено движење



Четири фази на 
компетентност при учењето 

на нови вештини





http://videos.ussa.org/coetv/detail/videos/alpine-
development-project/video/5850061383001/alpine-
development-plan-video?autoStart=true

https://www.youtube.com/watch?v=EHT_jWcsabU

http://videos.ussa.org/coetv/detail/videos/alpine-development-project/video/5850061383001/alpine-development-plan-video%3FautoStart=true
https://www.youtube.com/watch%3Fv=EHT_jWcsabU




Обука базирана на развој на вештини 
за управување со скиите



(https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=60&v=M28VBToRpBU)
Crazy fast tribal dance

Quintuple steps: The most iconic 
obstacle on the 
Ninja course | Australian Ninja 
Warrior 2017
https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=28&v=ZZjh5ZJR6so
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https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue=60&v=M28VBToRpBU
https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue=28&v=ZZjh5ZJR6so
https://www.pugski.com/forums/




https://www.nzsia.org/wp-content/uploads/2019/05/54756-NZSIA-Ski-
Instructors-Manual-2019-Inside.pdf



Движења во разни зглобови помагаат во одржување 
на рамнотежата, овозможувајќи да се управуваат 
силите кои делуваат на скиите и скијачот.

Кинетички ланец.
Телото е серија на поврзани сегменти. Зглобовите можат да 
работат самостојно или во заедништво со соседните зглобови 
по должина на врската (кинетички ланец). Соодветни мускули 
се активираат за контрола на зглобот(ите) и ги поддржуваат и 
се спротивставуваат на создадените оптоварувања. Ова се 
случува во сагиталната рамнина, фронталната и 
трансферзалната рамнина. Иако е примамливо/можно 
инструкторот да се справи со одредено движење во изолација, 
тој мора да биде свесен дека има многу можни интеракции 
помеѓу сегментите на телото. Движење или недостаток на 
движење во еден зглоб има ефект по целиот конетички ланец.

Опишување на движењето.
Движењата на човекот се опишуваат во три рамнини: 
сагитална (Sagittal), фронтална  (Frontal) и трансферзална 
(Transverse) рамнина. Со исклучок на колкот и рамото, 
движењата во зглобовите најчесто се изведуваат во една, 
или понекогаш во две рамнини. Скијањето е 
повеќедимензионална активност каде движењата се 
случуваат во сите три рамнини истовремено, за што е 
потребна координација во зглобовите што се движат во 
различни рамнини. Ова значи дека инструкторот секогаш 
мора да препознае дека движењата во зглобовите во едната 
рамнина може да влијаат на движењата во другите рамнини.



http://videos.ussa.org/coetv/

http://videos.ussa.org/coetv/


https://www.youtube.com/user/ussasec/videos

https://www.youtube.com/user/ussasec/videos












Луѓето помнат:
10% од тоа што ќе го ПРОЧИТААТ
20% од тоа што ќе го СЛУШНАТ
30% од тоа што ќе го ВИДАТ
50% од тоа што ќе го СЛУШНАТ и ВИДАТ
70% од тоа што ќе го КАЖАТ И НАПИШАТ
90% од тоа што ќе го НАПРАВАТ


