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Ниво 3 - Сертификат за Инструктор групови занимания
І. ВЪВЕДЕНИЕ
Сертификатът, издаван от Фитнес Академия България за Инструктор групови занимания, е за ниво
3, по евроквалификационната рамка EQF, и е валиден във всички страни - членски на ЕС.
Успешно завършилите получават регистрация в регистъра на европейските фитнес
професионалисти - еREPS (http://www.ereps.eu.com/) за ниво 3 - фитнес инструктор или
инструктор групови занимания.
Удостоверението за придобита степен на професионална квалификация отговаря на ниво 2 по
Българската квалификационна рамка.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ЗАПИСВАЩИТЕ СЕ
• Препоръчителен е предишен опит – най-малко 3 месеца в от участие в групови занимания;
• Усет към музиката и чувство за ритъм;
• Добра физическа подготовка;
• Добри комуникативни умения.
ІІІ. РАМКИ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
1. ЦЕЛЕВА ГРУПА
Кандидати, навършили 18 години, които желаят да постигнат кариера в сектора на
здравеопазването и фитнеса като инструктори по групови занимания.
2. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
џ Запознаване с основите на анатомията и физиологията и връзката им с фитнес упражненията;
џ Получаване на знания относно планирането и предлагането на безопасни и ефективни фитнес
упражнения;
џ Получаване на знания относно ефективното предлагане на фитнес услуги на клиенти;
џ Запознаване с основните изисквания за здраве и безопасност при работа във фитнес центрове;
џ Придобиване на квалификация във фитнес индустрията за изготвяне и предлагане на
безопасни и ефективни програми за фитнес упражнения.
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3. ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
џ Обучението дава право на курсистите да упражняват професията Фитнес инструктор и
Инструктор групови занимания, равняващо се на 3-то ниво от Европейската квалификационна
рамка (ЕQF);
џ Обучението дава право на желаещите да кандидатстват за 4-то ниво от Европейската
квалификационна рамка, отговарящо на професията Персонален треньор.
ІV. ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ОЦЕНЯВАЩИ
џ 1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КРИТЕРИИ
џ Всички преподаватели във ФАБ:
џ - притежават необходимата квалификация за преподаване;
џ - притежават необходимия тренировъчен опит във фитнес индустрията;
џ - регулярно усъвършенстват своята професионална квалификация.
џ

V. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НА ИНТСРУКТОРА ГРУПОВИ ЗАНИМАНИЯ
џ 1. Професионални отговорности
џ Фитнес инструкторът трябва активно да:
џ 1. Събира и проверява информацията, свързана с отделните клиенти.
џ 2. Анализира информацията, свързана с отделните клиенти.
џ 3. Определя и съгласува основните краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели с
клиентите.
џ 4. Планира, преподава и оценява безопасни и подходящи фитнес упражнения.
џ 5. Предоставя индивидуално или групово инструктиране и общи програми за упражнения. Да
обяснява и показва как безопасно и правилно се използва фитнес оборудването.
џ 6. Избира съответните упражнения и тренировъчни програми, които са безопасни по всяко
време.
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7. Предполага съответните адаптации към упражненията, за да даде възможност на
индивидуалните различия или потребности на клиентите.
8. Използва логически и прогресивни методи за определянето на набора от упражнения на всеки
клиент спрямо целите му.
9. Избира и/или правилно демонстрира разнообразие от кардио упражнения или упражнения за
издържливост, които могат да се използват от клиентите.
10. Предоставя на клиентите общи съвети за това как да прогресират индивидуалните им
програми.
11. Наблюдава клиентите по всяко време, за да коригира неправилно изпълнение на дадени
упражнения.
12. Общува позитивно с клиентите и ги мотивира, като използва подходящи стратегии с цел да ги
задържи като клиенти.
13. Действа като положителен пример за подражание по всяко време за всички клиенти, както и
за своите колеги.
14. Развива и поддържа високи стандарти на обслужване на клиенти с цел задържането им.
15. Насърчава към здравословни дейности в ежедневния живот на клиентите.
16. Наблюдава графиците за поддръжка и чистота на фитнес залата, както и да осъществява
цялото техническо наблюдение на фитнес оборудването.
17. Работи в рамките на параметрите отговарящи на ниво 3 от EQF, като и да признава стандартите
и професионалните ограничения, които те предвиждат.
Длъжностите на ИНСТРУКТОРА ГРУПОВИ ЗАНИМАНИЯ не се изчерпват единствено с настоящата
длъжностна характеристика. Очаква се той да изпълнява и други дейности свързани със
заеманата длъжност.
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VІ. ТРУДОВА КОМПЕТЕНТНОСТ
Инструкторът групови занимания с ниво 3 трябва да:
1. Бъде наясно с ограниченията на професионалната си роля, както е описано.
2. Дава основни насоки за насърчаване на клиенти със специфични нужди* за безопасност и да ги разубеди да
предприемат всичко, което смята за опасни или противопоказани, за да им даде възможност да вземат участие
в груповите занимания.
*Клиентите със специфични нужди са:
- 14-16-годишни младежи
- Хора с увреждания
- По-възрастните хора (над 50 години)
- Бременни и скоро родили жени
3. Потъри съвет от друг подходящ специалист, ако има някакви цели, физически дейности или
рискове, които попадат извън професионалните му граници или ако не се чувства компетентен да помогне на
дадения клиент.
Инструктор групови занимания с ниво 3 (който не притежава съответната специална квалификация за работа с
хора със специални нужди) НЕ трябва да:
1.
џ Бъде инструктор на хора със специфични нужди или да се рекламира като такъв.
џ Инструктира хора със специфични нужди, както обикновено инструктира останалите клиенти.
џ

Планира прогресивни и дългосрочни упражнения на хора със специфични нужди или да им предлага
програма за физическа активност.

џ Играе никаква роля в създаването на тренировъчна програма или в наблюдаване на състоянието на клиенти

със специфични нужди индивидуално или групово.
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2. Предлага каквато и да е форма на тренировка или упражнения, за които не е обучен ефективно.
3. Инструктира упражнения по дисциплини, в които не е квалифициран или за които не притежава подходящо
обучение и диплома/сертификат.
4. Предлага съвети за начина на хранене или да препоръчва индивидуализирани хранителни режими на
клиентите.
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Ниво 3 - Инструктор групови занимания (EQF) - Учебен план
Раздел

Наименование на раздела

Ниво

І.

ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ

3

1. ЧОВЕШКИТЕ ДВИЖЕНИЯ

3

2. ФИЗИОЛОГИЯ

3

3. УПРАВЛЕНИЕ НА НАЧИНА НА ЖИВОТ И ПРОМЯНА

3

4. ЗДРАВЕ И СИГУРНОСТ

3

5. КОМУНИКАЦИЯ

3

ІІ.

ИНСТРУКТОР ГРУПОВИ ЗАНИМАНИЯ

3

1. ГРУПОВИ ЗАНИМАНИЯ - ПЪЛНА СЕСИЯ И ФАЗИ

3

2. ФАЗИ НА ГРУПОВОТО ЗАНИМАНИЕ

3

3. БЕЗОПАСНО И ЕФЕКТИВНО ПРОДРЕЖДАНЕ И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА УПРАЖНЕНИЯТА

3

4 УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА ПРИГОДНОСТ И ДВИГАТЕЛНИТЕ УМЕНИЯ

3

5 УПРАЖНЕНИЯ ЗА МУСКУЛНА СИЛА И ИЗДРЪЖЛИВОСТ

3

6 РАЗТЯГАНЕ И ГЪВКАВОСТ

3

7 МУЗИКА

3

8 ИНТЕНЗИВНОСТ

3

9 ПЕДАГОГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ

3

10 ДАВАНЕ НА ЗНАЦИ

3

11 МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

3

12 ХОРЕОГРАФСКИ МЕТОДИ

3

13 НИВО НА КЛИЕНТИТЕ

3

14 ПОДГОТОВКА ЗА ГРУПОВО ЗАНИМАНИЕ; КРАЙ НА ЗАНИМАНИЕТО

3

15 ПЛАНИРАНЕ, УПРАЖНЕНИЯ И ОЦЕНКА НА ГРУПОВО ЗАНИМАНИЕ

3

© 2015 Фитнес Академия България. Да не се препродава или използва без разрешение.

Ниво 3 - Инструктор групови занимания (EQF) - Основни познания
Раздел

Наименование на раздела

І. ЧОВЕШКИТЕ ДВИЖЕНИЯ
1. Кости и стави

В края на този урок обучаващите се ще знаят и могат да обяснят основните кости и стави и
видовете кости и стави, структурата и функцията на скелета, структурата и функцията на
гръбначния стълб и определяне на нормалното движение в три основни криви.

2. Мускули и мускулни действия

В края на този урок учащите ще разберат и ще знаят как да прилагат знанията за
мускулната система при създаване на тренировъчна програма и ще могат да обяснят
принципите на двойни мускулни действия - съзнателни, несъзнателни и сърдечен мускул;
основните мускулни групи на тялото и ставите, които се пресичат от мускулни групи.

3. Сърце, бели дробове и
кръвообащение

В края на този урок учащите ще знаят и ще могат да обяснят преминаването на кислорода
през носа, устата, трахеята и въздушните торбички; как кислородът и въглеродният оксид
се обменят и как пътува кислородът към мускулите чрез кръвта; действието на
диафрагмата и основните на механиката на дишането; основната структура на сърцето и
как кръвта се изпомпва и се събира; връзката между сърцето, белите дробове и
мускулите; структурата и функцията на артерии, вени, капиляри и митохондрии; кръвното
налягане и последиците от упражняването; краткосрочните и дългосрочните ефекти от
упражненяването за сърцето, белите дробове и кръвоносната система.

4. Енергийни системи

В края на този урок учащите ще знаят и ще могат да обяснят трите енергийни системи,
използвани за производство на ATP при работата на мускулите; ще могат да прилагат
знанията на енергийните системи при териновъчните програми. Ще се запознаят с ефекта
от вида на упражнението, интензивност, продължителност, фитнес нива, хранително ниво
на три енергийни системи и с начина на използване трите енергийни системи.

ІІ. ФИЗИОЛОГИЯ
1. Компоненти на фитнеса

Учащите трябва да демонстрират знания и разбиране на компонентите на физическата
подготовка; компонентите на фитнеса, свързани със здравето; факторите, които влияят
върху физическата подготовка; връзката между физическата подготовка, фитнеса,
свързан със здравето, упражненията, свързани със здравето, спортните специфични
упражнения и здравето.

2. Принципи на тренировката

Учащите трябва да демонстрират знания и разбиране на принципите на тренировката и
как принципите на тренировката се прилагат за всеки от компонентите, свързани със
здравето и фитнеса.

3. Тренировка за мускулна сила и
издържливост

Учащите трябва да демонстрират знания и разбиране на продължителността на
мускулната сила и издръжливост; ползите от тренрировката за МСИ; физиологичните
промени, които настъпват в резултат на тренировка за МСИ; принципът на претоварване;
прилагане на други принципи на тренировка за МСИ; необходимостта от цялостен подход
във фитнеса, свързан със здравето; други дейности, с които ще се постигне тренировъчния
ефект на тренировката за МСИ.
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Раздел

Наименование на раздела

4. Изучаване на аеробната теория

Учащите трябва да демонстрират знания и разбиране на аеробната/анаеробната цялост;
физиологичните промени и свързаните със здравето промени, които настъпват в резултат
на аеробната тренировка; ползите от аеробната тренировка; разликите между тях и
ползите от непрекъснатите и интервалните тренировки; характеристики на аеробната и
анаеробната тренировка; принципът на претоварване; прилагане на всички останали
принципи на тренировката за аеробна сила; различни методи за наблюдаване на
интензивността; фактори, влияещи на способността на индивида да постигне ефекта на
аеробната тренировка и структурата на аеробния компонент в серия упражнения за
здраве.

5. Теория на разтягането

Учащите трябва да демонстрират знания и разбиране на цялост на диапазона на
движение; физиологичните и свързани със здравето промени, които настъпват в резултат
на разтягането; различните видове разтягане; различните методи за разтягане; насоки за
разтягане; стреч рефлекс; принципът на претоварване (ЧИВТ); прилагане на всички
останали принципи на гъвкавостта; необходимост от цялостен подход; фактори, засягаща
потенциалния обхват на движение на индивида; дейности, които подобряват обхвата на
движение; ползи и видове стречинг; подходящо време за разтягане; подходящи
упражнения за поддържане и развитието на разтягането; стреч рефлекс; съображения за
мускулите и ставите, участващи при разтягането.

6. Състав на тялото

В края на този урок учащите ще знаят и ще могат да обяснят оборудването с
биоелектрично съпротивление за процент на тегло и телесните мазнини; антропометрия:
измервания на дебелината на кожата при защипване, обиколката на тялото, индекс
телесно тегло, пропорция от кръста до бедрото; основния състав на човешкото тяло;
факторите, влияещи върху структурата на тялото и видовете основни измервания на
телесния състав.

7. Наблюдаване на интензитета на Учащите трябва да демонстрират знания и разбиране на различни начини за наблюдение
упражненията
на интензивността на упражненията (като пулс и степен на възприето усилие); оценка на
индивидуалната максимална сърдечна честота в тренировъчните зони; тренировъчни
зони на сърдечната честота; как сърдечната честота се отнася към степента на възприети
усилия и следене на сърдечната честота; степента на възприето усилие: затруднено
дишане, тест с говорене, зачервяване на лицето, влошаване на координацията; метода на
Карвонен и местата за измерване на пулса.
8. Загряване

Учащите трябва да демонстрират знания и разбиране на причините за загрявка;
физиологичните промени в тялото; дейности при загрявката; структура на загрявката;
значението на специфични загрявки във връзка с избрания тип дейност; прогрес на
загрявката; изискванията и съображения за прилагане на загряване; подходящи срок и
етапите на загряването; противопоказани движения по време на загряването;
камбановидната крива и ролята на загряването в увеличаването на интензивността.

9. Охлаждане

Учащите трябва да имат знания и разбиране на причините за охлаждането;
физиологичните промени в тялото; структура и значение на охлаждане във връзка с
избрания тип дейност и прогрес на охлаждането; изисквания за охлаждането; подходящ
период от време и етап на охлаждането и значение на връщане на тялото към хомеостаза.
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10. Прогресия

Учащите трябва да демонстрират знания и разбиране на съответните физиологични
промени, които настъпват в организма в резултат на промените, направени за постигане
на напредък по програмата за определен период от време; прогресивните промени, които
могат да бъдат направени по отношение на претоварването честотата, интензивност,
време, тип, придържане, честота, съпротивление, повторения, почивка и диапазон на

ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА НАЧИНА НА ЖИВОТ И ПРОМЯНА
1. Промотиране на физическата
активност и здраве

В края на този урок учащите ще знаят и ще могат да обяснят кардио респираторните,
мускулните ползи и ползите за гъвкавостта, свързани с физическата активност и тяхната
връзка с намаляване на риска от заболяване; подходящи упражнения и дейности,
необходими за ползите за здравето и фитнеса; бариери и мотиватори, които да пречат на
тренировките; упражнения за здраве, благополучие и физическа годност; агенции,
участващи в насърчаването на физическата активност за здраве в родната им страна; как
да се насърчи по-здравословен начин на живот, правилното хранене и възможности за
физическа активност в ежедневието.

2. Основи на храненето

В края на този урок учащите ще разбират и ще знаят хранителните източници на основни
хранителни вещества (въглехидрати, липиди, протеини, витамини, минерали, хранителни
влакна); ролята на въглехидратите, мазнините и протеините като горива за аеробен и
анаеробен метаболизъм; броят на килокалориите в един грам въглехидрати, мазнини,
белтъчини и алкохол; принципа на баланса на енергията (прием на енергия) и
произведената енергия (разход на енергия); определението на следните условия:
затлъстяване, наднормено тегло, процент на мазнините в тялото, телесна маса,
разпределение на телесните мазнини; последиците за здравето при промяна в моделите
на разпределение на мазнини по тялото и значението на съотношение талия-бедро,
особено обиколката на талията; връзката между структурата на тялото и здравето; ефекти
от диетата плюс упражнения или само диета и физически упражнения и методи за
модифициране на състава на тялото; значението на адекватен дневен прием на енергия за
здравословно регулиране на теглото; митовете и последствията, свързани с неподходящи
методи за отслабване; значението на правилното поддържане на хидратация преди, по
време и след тренировка и основите на хранителната пирамида.

3. Основни техники на управление
на стреса

Учащите трябва да демонстрират знания и разбиране на определението на еустрес и
дистрес; последствията от стреса върху здравето и благосъстоянието; възможни техники
за релаксация; симптомите на тревожност и депресия, които могат да наложат
медицинска или психологическа здравна помощ.

4. Въведение в адаптации и
прогресии

В края на този урок обучаващите ще разберат и ще знаят ролята на посредник на
инструктора във връзка с прогресията и адаптирането; значението на осигуряването на
ефективна връзка доза/отговор в зависимост от нивото на клиента; значението на добра
комуникационна стратегия по отношение на процеса на адаптация към тренировката.
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ІV. ЗДРАВЕ И СИГУРНОСТ
1. Упражнения за сигурност и
ефективност

В края на този урок учащите ще разберат и ще знаят връзката на безопасните упражнения
с отделните нива на фитнеса: поза; обхват на движение; телосложение; контрол на
движението; интензивност; температура; форма; синхронизиране; скелетно подравняване;
предишни травми; история на упражненията; движенията за безопасност и ефективност
при прилагането на горните условия; начини за намаляване на рисковете, свързани с
опасно упражнение.

2. Променяне на упражненията –
алтернативи / приспособяване

Учащите трябва да демонстрират знания и разбиране на индивидуалното или груповото
изпълнение и опознаването на подходящи възможности за упражняването или
алтернативи, например в зависимост от нивото на фитнес и здравния статус.

3. Усещане на тялото и техника на
упражненията

Учащите трябва да демонстрират знания и разбиране на важността да бъдеш перфектен
модел за подражание в производителността и техниката на упражнението; как да се
коригира позата и подравняването на тялото, обхвата на движение, контрола, сроковете и
формата за всички фитнес упражнения; контрола на статичното и динамичното движение;
пространствената информираност.

4. Здраве и сигурност, справяне с
инциденти и спешни случаи

В края на този урок учащите ще разберат и ще знаят националните правни отговорности на
фитнес инструктора или инструктора по групови занимания; национални и местни
изисквания и процедури в оценката на работната среда/процедура за идентификация на
риска; начини и методи за справяне с извънредни ситуации, съответно признати от
международните процедури.

5. План при спешни случаи

Учащите трябва да демонстрират знания и разбиране на своите правни отговорности и
отчетност, когато се занимават с обществеността и осъзнаване на необходимостта за
коректност и точност при обосноваване на техните претенции за автентичност, когато
насърчават своите услуги в публичниото пространство; отговорно отношение към грижите
и безопасността на участниците в околната среда за тренировки и в планираните дейности,
като гарантират, че са подходящи за нуждите на клиентите; по всяко време да имат
адекватна и подходяща гражданска отговорност и застрахователно обезщетение, за да се
защитят техните клиенти и произтичащата юридическа отговорност; абсолютно
задължение да се грижат и да бъдат наясно със своята работна среда и да бъдат в
състояние да се справят с всички разумно предвидими аварии и извънредни ситуации и
да защитят себе си, своите колеги и клиенти.

6. Законови изисквания

Учащите трябва да демонстрират знания и разбиране на правните отговорности при
занимаване с обществеността; отговорно отношение към безопасността на клиента в
тренировъчната среда в планираните дейности, като гарантират, че са подходящи за
нуждите на клиентите; по всяко време да имат адекватна и подходяща имуществена
отговорност и застрахователно обезщетение, за да се защитят техните клиенти и всяко
произтичащо юридическо задължение; абсолютно задължение да се грижат да бъдат
наясно с работна среда и да бъдат в състояние да се справят с всички разумно предвидими
аварии и извънредни ситуации и за себе си, и за своите колеги и клиенти.
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7. Професионализъм, кодекс на
практиката, на етикета,

Учащите трябва да демонстрират знания и разбиране на етичния кодекс на практика EHFA
и EREPs, както и своите собствени национални кодекси за практики, етика и национални

V. КОМУНИКАЦИЯ
1. Изграждане на доверие

След този урок учащите ще разберат и ще бъдат в състояние да прилагат следните знания
и умения - индивидуално отношение и място на контрол; моделът HAPA; аспекти и умения
за ефективна грижа за клиента; използване на отворени въпроси; съпричастно слушане;
активно или отразяващо слушане, включително езика на тялото.

2. Мотивационни стратегии

Учащите ще демонстрират знания и разбиране на управление на мотивационните аспекти
при инструктиране и тренировка; комуникиране - съобщаване на смисъла и важността от
спазването на съгласяването с първостепенната позиция на клиента; основните умения на
инструктиране; различните етапи на промяна на транс-теоретичния модел на Прочаска и
диКлементе и използването му при трениронките.

3. Етично обслужване на клиентите В края на този урок учащите ще разберат и ще бъдат в състояние да обяснят как да
определят упражненията на клиента; как да посрещнат и да приемат клиента; как да бъдат
ориентирани към услугите; как да подходят към клиента и да отговорят на клиента по
положителен начин; основните принципи на обслужване на клиентите; как да избегнат
конфликт или как да се справят с такъв; как да бъдат отворени и приятелски настроени
през цялото време; методи и практики, които да допринесат за ефективна грижа за
клиента; умения за ефективна грижа за клиента: комуникация, езика на тялото и
преговори.
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ІІ. ИНСТРУКТОР ГРУПОВИ ЗАНИМАНИЯ
1. ГРУПОВИ ЗАНИМАНИЯ - ПЪЛНА
СЕСИЯ И ФАЗИ

Този урок позволява на учащите наблюдават и практикуват една пълна групова фитнес
сесия.

2. ФАЗИ НА ГРУПОВОТО ЗАНИМАНИЕ Този урок обяснява различните фази на групова фитне сесия (загряване, основна кардио
тренировка, охлаждане, мускулна дила и издържливост и гъвкавост).
3. БЕЗОПАСНО И ЕФЕКТИВНО
Този урок демонстрира безопасно и ефективно продреждане и позициониране на
ПРОДРЕЖДАНЕ И ПОЗИЦИОНИРАНЕ упражненията, което предполага, безопасни алтернативи, подходящи за клиенти. Той
НА УПРАЖНЕНИЯТА
също така обяснява и демонстрира упражнения, които са технически правилни, и
представя основно разбиране на въпросите, свързани с безопасността и стратегии за
превенция от наранявания, свързани с груповите фитнес занимания.
4. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА
ПРИГОДНОСТ И ДВИГАТЕЛНИТЕ
УМЕНИЯ

Тези уроци покриват принципите на аеробните основни движения и модели, ударите и
водещия крак; предоставят набор от упражнения, които са безопасни и подходящи за
клиенти, за развитието на кардио компонента в груповата фитнес сесия. Те също така
дават възможност на учащите да изпълняват и инструктират аеробни основни стъпки за
развитието на кардио компонента във фитнеса.

5. УПРАЖНЕНИЯ ЗА МУСКУЛНА СИЛА Този урок покрива насоките и методите за трениране на мускулната сила и издръжливост,
И ИЗДРЪЖЛИВОСТ
обяснява как да изберете упражнения за групова фитнес сесия. Той също така се отнася до
темпото, оборудване и инструктиращата информация за упражненията.
6. РАЗТЯГАНЕ И ГЪВКАВОСТ

Тази обучителна част обяснява как да разтегнете мускулите и да демонстрирате
упражнения за подобряване на гъвкавостта на горните крайници, главата, торса и долните
крайници в груповата фитнес сесия.

7. МУЗИКА

Този урок обяснява и защо музиката е важна в една групова фитнес сесия и
мотивационните концепции, свързани с ударите в минута, мярката, фразите, скоростта на
музика, обема и вид на музиката за клиентите. Той също така се отнася до
организационните, правни и регулаторни изисквания, свързани с използването на музика.

8. ИНТЕНЗИВНОСТ

Този урок обяснява и факторите, които влияят върху интензивността на кардио
тренировката,мускулната сила/издръжливост и гъвкавост, включително безопасност и
ефективност; как да се увеличи/намали силата; какви са разликите в ефекта от движения с
високо/ниско въздействие; ставния диапазон на движение за всяка мускулна група. Тя
обхваща също понятията, свързани с непрекъснатата тренировка, интензивността на
интервалните тренировки, интервални тренировки с различни кардио модалности,
интервалните кардио и силови тренировки.
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10. ПЕДАГОГИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ

Този урок описва как да се подготви инструктор, за да инструктира сесията, как да
наблюдаваме клиентите и да дадем технически правилни обяснения и демонстрации с
помощта на подходящи методи на преподаване и подходящи методологии за
инструктиране, последователност и прогресия. Той също така обяснява как инструкторът
трябва да използва подходящи методи на проекция на гласа, използвайки ефективно
вербална и визуална комуникация, осигуряване на обратна връзка и внимание към
клиентите, променяне на преподавателско място по време на сесията.

11. ДАВАНЕ НА ЗНАЦИ

Този урок описва изкуството и значението на даването на знаци. Той също така обяснява е
вербално, невербално и тактилно пдаване на знаци и показва как се изпълнява в групова
фитнес сесия.

12. МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Този урок обяснява и различните елементи на сложни вариации (пространствени
вариации, времева вариация, вариация стил, брой на участващи телесни чести,
преместване ) и различни методи на преподаване (от бавно към бързо, от част към цяло,
наслояване), които биха могли да се използва в груповото занимание. Той също така
обяснява позицията на инструктора в залата и позицията му във връзка с клиентите
(огледална позиция, съответна позиция, странично положение).

13. ХОРЕОГРАФСКИ МЕТОДИ

Този урок обяснява метода на свободен стил, който се използва в груповата фитнес сесия;
обяснява какво е хореография, симетрични и асиметрични хореографии, хореографски
последователности и водещ крак в хореографските последователности; обяснява
различните хореографски методи, които се използват в групова фитнес сесия, като метода
пирамида примерно.

14. НИВО НА КЛИЕНТИТЕ

Този урок обяснява значението на нивото на клиент в групова фитнес сесия и
характеризират различни нива клиенти "(начинаещи, средно напреднали и напреднали
клиенти). Тя обхваща понятията: учебен процес, области на тренировка и етапи на
обучение. Позволява на учащите да: идентифицира клиентите и нивата им на умения, как
да се използват стратегии и инструкции как да се използва последователност
наупражненията, подходяща за начинаещи, средно напреднали и напреднали клиенти.

15. ПОДГОТОВКА ЗА ГРУПОВО
ЗАНИМАНИЕ; КРАЙ НА
ЗАНИМАНИЕТО

Този урок обяснява процедурата, която инструкторът трябва да направи, за да подготви и
приключи сесия.

НАЧИН НА ОЦЕНЯВАНЕ НА
ТЕОРЕТИЧНИТЕ ЗНАНИЯ

Теоретичен тест, който се прави онлайн.

НАЧИН НА ОЦЕНЯМАНЕ НА
ПРАКТИЧУСКИТЕ УМЕНИЯ

Практически изпит.
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