
Ziua 1: Stiinta antrenamentului & Evaluarea 
Ziua 2: Stiinta Antrenamentului partea II: 

Lucruri practice pentru luni dimineața
Ziua 3: Arta Coachingului și Practica Creativă

9:00 - 10:00

Elementele pentru un antrenament complet 

"Recomandări din cercetarile actuale pentru 

dezvoltare de-a lungul vieții (de la tineri la adulți)” 9:00 - 10:00

Periodizare pentru o longevitate sănătoasă. 

„Planificarea revenirii la o viata activa și la bazele 

atletismului.” 9:00-10:00 

Cum să antrenezi. „Cum să creezi un cadru de 

antrenament pentru clienții tăi.”

10:00 - 10:15 Tranzitie catre partea practica 10:00 - 10:15 Pauza de cafea 10:00-10:15 Pauza de cafea/Tranziție

10:15 - 11:45

Practica 1: Explorarea stabilității proximale. 

„Experimentarea conectării corpului prin învățare 

implicită (sarcină)”

10:15-11:00 

Practica 1: sesiune de programare cu pauze 

"furnizarea de exemple de programe pentru 

revizuire" 10:15-11:00

Practica 1: Cei 4 R. „Crearea de relații, rezistență, 

ritm și rutină.”

11:45 - 12:00
Tranzitia catre partea teoretica

11:00 - 12:00

Compoziția corpului 101. „Înțelegerea nevoilor de 

schimbare reală și o masă musculară slabă” 11:00-11:15 
Tranziție la sala de clasă

12:00 - 13:00

Principiile fundamentale ale mișcării. „Descrieți 

cum să explicati o mișcare cu ajutorul cunoștințelor 

de anatomie și biomecanica si a imaginilor.”

12:00-12:15 Tranzitie in sala de fitness

11:15-12:00

 Forța și mișcarea bazate pe joc. „Aplicații creative 

pentru antrenament.”

12:15-13:00 Practica 2 Unitati Motorii de Forta Maximala 12:00-12:15 Tranziție la sală de fitness

Cum sa activam Unitatile Motorii de Forta 

Maximala pentru forta & masa musculara slaba 
12:15- 13:00 

Practica 2: Jocuri bazate pe parteneri. „Aflați cum să 

folosiți un partener de antrenament pentru rezistență 

și implicare.”

13:00 - 14:00 PRANZ 13:00 - 14:00 PRANZ 13:00-14:00 PRANZ

14:00 - 14:30

Practica 2: Generare de forta in alte pozitii 

neobisnuite si imagistica ritmului osos 14:00-14:45 

Recuperare intangibila. „Somn, postură și 

poziționare (somn, birou, treburi casnice).”

14:30 - 14:45 Tranzitie la sala de clasa 14:45-15:00 Trecerea la Practic

14:45 - 15:30 

Evaluarea forței șoldului. „Identificarea raporturilor 

de forță în șold” 14:45 - 15:00
Trecerea la practica

15:00-16:00 

Practica 3 Recuperare intangibila. „Metode de 

recuperare 101 și programe.”

15:30 - 16:15

Evaluarea vitezei aerobe maxime(MAS) (VO2). 

„Cum se evaluează și se calculează MAS”
15:00 - 16:00

Practic 3 Pliometrie progresiva. „Experimentează 

pliometria progresiva și cum să antrenezi forța 

membrelor inferioare.” 16:00-16:15

 Tranziție la sala de clasă

16:15 - 16:30
Trecerea la practica

16:00 - 16:15
Tranziție la sala de clasă

16:15-17:00

 Ce este grija de sine? „Înțelegerea programării cu 

orintare catre client.”

16:15 - 17:00

Mișcarea ca abilitate.   „Explorând alergarea și 

coordonarea.”

17:00-17:15:

 Trecerea la practică

17:00-17:15
Trecerea la practică

17:15- 19:00 

Practic 4: Running 101 & Coordonarea. „Aflați cum 

să predați tehnica de alergare și exerciții de 

coordonare.”

 Practica 4: Pune totul împreună. „Programele 

simple si executate bine.”
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14:00-14:45 

Control neuromuscular. „Predarea stabilității pentru 

putere și prevenirea regresiei.”

16:30 - 19:00

Practica 3: Testare practică. „Aflați cum să faceți 

testarea musculară manuală pentru articulatia 

șoldului și vedeți o demonstrație a testului 

MAS(maximal aerobic speed).”

17:15- 19:00


