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Despre Fitness Education School

Misiunea Fitness Education School

Fitness Education School este 
una dintre cele mai mari 
școli de fitness din România 
(am certificat pana in prezent 
peste 1000 de instructori). 
Dorința de a excela în domeniul 
serviciilor sportive si de 
sănătate, ne-au determinat să 
ne extindem pe întreg teritoriul 
țării, azi fiind prezenți, 
prin intermediul cursurilor 
acreditate organizate, în 

București, Oradea, Cluj Napoca, Hunedoara, Timișoara, Ploiești, Brașov, Constanța și Iasi.
Întotdeauna prietenoși, fresh și zâmbitori, master-trainerii Fitness Education School sunt 
adevarați profesioniști în disciplinele pe care le predau, fie că vorbim de campioni mondiali, 
europeni sau naționali la fitness și culturism, instructori cu o vastă experiență în domeniu 
sau medici specialiști de la cele mai importante instituții medicale. 

 Promovăm cu pasiune sportul, sănătatea și starea de bine. Cu aceste valori în minte, 
am decis în 2014 să deschidem porțile Fitness Education School și să împărtășim cu tine 
ceea ce știm să facem cel mai bine. Misiunea noastră nu este doar să te ajutăm să obții 
o calificare, ne dorim să formăm cei mai buni antrenori care, la rândul lor, să aducă un 
impact asupra celorlalți oameni, prin promovarea unui mod de viață sănătos. Pentru asta, 
îți punem la dispoziție tot know-how-ul acumulat de profesioniștii nostri în foarte mulți 
ani de experiență și o sală echipată modern în care vei putea pune în practică tot ceea ce 
înveți. Și pentru că suntem o echipă tânără și prietenoasă, sunt șanse mari ca după examen, 

să incheiem ziua în club, sărbătorind împreună.

www.fitness-education.ro
Passion for a Healthy Life
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La Fitness Education School  luăm sportul în serios și ne asigurăm că înveți de la cei mai 
buni. Te vor ghida constant, în cele 4 săptămâni de curs, oameni cu vastă experiență în 

domeniu - campioni naționali și mondiali în fitness și culturism și medici de la cele mai 
importante instituții medicale. 

•	 Deși	avem	printre	cele	mai	bune	prețuri	de	pe	piață,	oferim	de	fiecare	dată	celor	care	
se grăbesc să se înscrie printre primii, o reducere early-bird de 100 Lei/participant.

•	 Un	instructor	bun	înseamnă	un	instructor	calificat,	deschis	și	prietenos.	El	știe	că	
fiecare persoană este diferită, investește timp în a o cunoaște, pentru a-i oferi un antrenament 
adaptat nevoilor sale și are capacitatea de a o motiva să devină cea mai bună versiune a sa. 
Experții Fitness Education School sunt gata să îți îndrume pașii pe acest drum și, pentru 
că	vrem	să	te	sprijinim	și	după	absolvirea	cursului,	îți	oferim	acces	GRATUIT,	timp	de	6	
luni, la o platformă privată cu informații de specialitate despre sport și nutriție.

•	 Toate	cursurile	Fitness	Education	School	sunt	acreditate	național	si	 internațional	
de Ministerul Muncii, Ministerul Educației Naționale și Autoritatea Națională pentru 
Calificări. În plus, cursanții pot opta și pentru acreditare internațională suplimentară 
(inclusiv	SUA)	din	partea	celor	două	instituții	recunoscute	la	nivel	european	și	mondial:	
EFA (European Fitness Association) si EHFA (European Health and Fitness Association). 

Ce beneficii oferim în plus față de alte școli?  

•	 Fiecare	participant	primește	la	începutul	cursului	un	pachet	ce	cuprinde:	
manual + caiet + pix. În plus, îți oferim un DVD – cu peste 200 de exercitii filmate si 
demonstrate de formatorii Fitness Education School, broșuri unice în domeniu (Ghidul 
Antrenorului Personal & Metodele de AUR ale Nutritiei Moderne) și peste 10 Ebook-
uri gratuite. Tot ce trebuie să ai la tine este echipamentul sportiv și multă pasiune.
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•	 Pentru	 că	 vrem	 să	 ne	 asigurăm	
că pleci de la noi cu zâmbetul pe 
buze, avem și cadouri pentru tine. Vei 
primi din partea sponsorilor nostri 
un tricou personalizat, discount-uri la 
cumpărarea suplimentelor și aparatelor 
de fitness și alte cadouri-surpriză

•	 Și	pentru	că	în	sport,	ca	în	orice	
alt domeniu, trebuie să învățăm și să ne 
dezvoltăm în permanentă, îți oferim 
discount-uri la celelalte 
cursuri și workshop-uri organizate de 
Fitness Education School.

Un mesaj motivational din partea
Managerului Scolii – Iulian Dinu

 Nu știu care este rețeta fericirii, dar sunt sigur că sportul 
este unul dintre ingrediente. Îmi doresc să inspir cât mai mulți 
oameni să facă din sport o carieră și mai ales un mod de viață 
și mă străduiesc să le ghidez pașii celor care ne trec pragul, atât 
în timpul cursului, cât și mai departe, în cariera lor. Cu ajutorul 
celor peste 9 ani de experiență în domeniul sportului (antrenor 
personal/kinetoterapeut/preparator fizic), doresc să aduc un plus 
de valoare și calitate în evoluția pieței de fitness din România, 
prin intermediul Fitness Education School. Dacă ești pregătit/ă 
să îți duci pasiunea mai departe, hai să ne cunoaștem! 

Iulian Dinu  
Manager Fitness Education School



Despre cursul de Aerobic

  Cursul Instructor de Aerobic se adresează în primul rând pasionaților de sport, wellness și 
sănătate, care doresc să-și transforme pasiunea în carieră, să aprofundeze domeniul și să îi ajute și 

pe ceilalți să conștientizeze beneficiile sportului și alimentației sănătoase.

 Fiind foarte bine structurat, acest curs oferă 
toate informațiile necesare unui începător și totodată, 
surplusul de know-how care face diferența între un 
pasionat și un expert, celor care au deja un bagaj de 
cunoștințe în spate.

Ce vei invata ?
La Fitness Education School, noțiunile teoretice explicate cu răbdare de către trainerii noștri, 
se îmbină perfect cu orele de practică, unde ne simțim cel mai confortabil și de fiecare dată 
se creează o atmosferă interactivă și veselă.

www.fitness-education.ro
Passion for a Healthy Life
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1. Noțiuni de anatomie și biomecanică
 
 Pentru a porni cu dreptul pe acest drum, viitorii instructori de aerobic învață încă din 
prima zi noțiuni de anatomie (oase, grupe musculare, articulații). Mai târziu vor avea ocazia 
să învețe să lucreze corect fiecare grupă de mușchi, alături de unul dintre experții nostri.

2. Particularitățile antrenamentului aerobic

Trainerii nostri te vor învăța cu răbdare tot ce trebuie să știi despre despre aerobic, iar 
noțiunile predate vor fi presărate cu multe exemple din experiențele lor profesionale, exerciții 
și	multă	practică.	Vei	avea	ocazia	să	înveți:
personal, cum sa negociezi cu salile unde doresti sa te angajezi, si cum sa ti dezvolti cariera 
intr-un	mod	UNIC	si	placut.
•	 Efortul	aerob	si	beneficiile	antrenamentului	aerob
•	 Notiuni	 introductive	 legate	 de	 teoria	 muzicala-	 masterbeat,	 bloc	 muzical,	 fraza,	
legatura muzica-clasa
•	 Noţiuni	 de	 baza	 privind	 coregrafia-	 pasii	 de	 baza	 in	 aerobic	 si	 step.	 Elemente	 de	
variatie si progresie



•	 Tehnica	de	executie	si	exercitii	cu	potential	de	accidentare	
in aerobic si step
•	 Cueing	-	semnele	instructorului	(vizual	si	verbal)
•	 Metode	de	predare
•	 Structura	 clasei	 si	 formate	 de	 clase	 :	 cardio,	 step	 si	 body	
toning
•	 Antrenamentul	functional
•	 Exercitii	cu	echipamente	in	clasele	de	tonifiere
•	 Importanta	incalzirii	si	a	sesiunii	de	stretching	dupa	o	clasă

3. Particularitățile antrenamentului functional

www.fitness-education.ro
Passion for a Healthy Life
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•	 Noțiune	și	caracteristici
•	 Exerciții	specifice
•	 Progresie	și	planuri	de	antrenament
•	 Accesorizare	și	adaptare	la	client

4. Elemente de siguranță și sănătate în antrenament

5. Noțiuni de bază despre nutritie

6. Noțiuni de comunicare și promovare

Cui i se adreseaza meseria de
Instructor de Fitness & Personal Trainer

 Ești conștient de beneficiile sportului și ale unei alimentații sănătoase? 
     o Da o Nu
 Îți place să interacționezi cu oamenii și îți dorești să fii un exemplu pozitiv pentru 
ceilalți? 
     o Da o Nu
 Ți-ar plăcea un job care să îți permită să îți desfășori activitatea în locurile 
preferate (acasă, la sală, în aer liber)? 
     o Da o Nu
 Visezi la o carieră care, pe lângă satisfacția personală, să îți asigure venituri lunare 
peste medie? 
     o Da o Nu



www.fitness-education.ro
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Dacă la majoritatea întrebărilor de mai sus, ai bifat “Da”, a venit timpul să iei atitudine. 
Ești la un click distanță de visul tău, iar noi suntem pregătiți să îți răspundem la toate 

întrebările. Îndrăznește!

 Vrei să înveți constant să construiești obiceiuri sănătoase, atât pentru tine, cât si 
pentru oamenii din jur? 
     o Da o Nu
 Îți dorești să lucrezi cu placere, într-un mediu cu nivel scăzut de stres? 
     o Da o Nu
 Te încântă ideea de a apărea în presa scrisă/online/TV? 
     o Da o Nu

Testimoniale

Silvia Launeanu ( De la Vegas )

 Îmi place să fac totul ca la carte. Fie că este muzică, sport sau oricare 
alt domeniu, vreau să ating performanța și să scot tot ce este mai bun din 

mine. 
 De aceea, în momentul în care am simțit că pot să depășesc stadiul 
de pasionat de sport și să trec la categoria profesionist, am ales cursurile 
Fitness Education School. Acolo am găsit oameni pasionați, profesioniști 

de la care am avut foarte multe de învățat.

 Fac aerobic si kangoo jumps de 4 ani. Am facut acest curs 
de Instructor Aerobic, deoarece este o cerinta obligatorie pentru 
a devenii Instructor de Kangoo Jumps. 

 Am fost foarte multumita si surprinsa placut de toate 
lucrurile	 invatate.	 Un	 curs	 foarte	 complex.	 Recomand	 cu	
incredere !

Ana Maria Filip
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Laura Andreea Donose

 Fitness Education School este o scoala speciala pentru 
crearea de antrenori speciali si bine antrenati. 
Profesori buni care au reusit sa ma invete bazele anatomiei si ale 
aerobicului, iar participarea la curs mi a adus cele mai frumoase 
prietenii. Va multumesc !

	 Un	 curs	 tip	 de	 profesional,	 cu	multe	 informatii	 acumulate,	
metodele de predare au fost adecvate pentru toate tipurile de viitori 
instructori. 
 Ma declar foarte multumita de acest curs, si il recomand 
tuturor. Obiectivul a fost indeplinit. Master Trainer-ul Dana Badea 
foarte bine pregatit si informat. 
 Multumesc, Fitness Education School !

Irina Bostan

Andreea Tudor

 Profesionalism si totul executat ca la carte. Armonie foarte 
placuta in cadrul cursului. Super grupa. 
    Multumesc !

Un	curs	complex	,	cu	formatori	profesionisti	dedicati	trup	si	suflet.

Elmira Vladu



Fitness Education School 
Passion For a Healthy Life

www.fitness-education.ro

0747.227.878

Organizam urmatoarele cursuri : 
 

*Curs Instructor Fitness & Personal Trainer 
*Curs Instructor Aerobic 

*Curs Tehnician Nutritionist 
*Curs Instructor Dans 

Cursuri Specializare : 
 

* Specializare Personal Trainer in Fitness & Culturism ( LEVEL 2 ) 
* Specializare Personal Trainer in Functional Training ( LEVEL 2 ) 
* Specializari Aerobic - Pilates - Functional Training ( LEVEL 2 ) 

* Specializare Suspension Training 
* Specializare Outdoor Training 

* Specializare Streching & Mobility 
* Specializare Cardio Training

Join us NOW !


