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Elementet e anatomisë dhe
Fiziologjisë së trupit të njeriut.
Elementet e anatomisë së trupit të njeriut:
Indet e muskujve të butë, skeletorë, kardiak
Llojet e fibrave të muskujve
Artikulacionet dhe ligamentet
Kockat

Fiziologjia
Fiziologjia e muskujve dhe kontraktimet
Fiziologji e dobësimit
Fiziologjia e hipertrofisë

Biomekanika e aplikuar në stërvitje:
Akset dhe planet e lëvizjes
Llojet e levave: llojet 1-2-3

Ushtrime themelore dhe plotësuese.
Dallimi midis ushtrimeve me trup te lirë dhe ushtrimeve me pajisje (pro dhe
kundër).
Anatomia dhe Biomekanika e:
Gjymtyrëve të poshtme
Core
Gjymtyrëve të sipërme

Propozime praktike të ushtrimeve të fleksibilitetit ( stretching) dhe relaksimit mio
fascial.
Fleksibiliteti dinamik
Fleksibiliteti balistik
Fleksibilitet pasiv
Relaksim mifofascial
Përdorimi i foam roller dhe mjeteve të tjera

24/04/2021
Metodologjia e Stërvitjes
Elementet themelore të ndërtimit të një skede stërvitore:
Frymëmarrja
Forca
Fleksibiliteti

Parametrat e një skede:
Frekuenca
Intensiteti
Vëllimi
Kohëzgjatja

Elementet themelore të një skede fillestare.
Elementet themelore të një skede të forcës maksimale.
Elementet themelore të një skede hipertrofie.
Elementet themelore të një skede forcës eksplozive.
Elementet themelore të një skede functional training.
Elementet bazë për ndërtimin e një periodizimi:
Mikrocikli
Mesocikli
Makrocikli

Mekanizmat e superkompensimit.
Ndërtimi i një periodizimi vjetor për një klient:
Health
Wellness
Sport

Medical fitnes Udhëzimet e ACSM:
Çfarë është medical fitness?
Si trajtohen me anë te aktiviteti fizik klientët që vuajnë nga sëmundjet si :
Hipertensioni,
Diabeti

08/05/2021
Testet e vlerësimit të
klienteve në boten e fitnesit.
Testet në dispozicion për vlerësimin antropometrik:
BMI,
Perimetri
% e yndyrës nënlëkurore

Testet në dispozicion për vlerësimin e forcës:
Vlerësimi i maksimales në squat, dead lift ,bench press ,pull up, leg extentionetj në
mënyrë

të drejtpërdrejtë dhe indirekte.
Testet në dispozicion për vlerësimin e frymëmarrjes:
Matja e vo2max
Si të gjesh llogaritësh rrahjet maksimale teorike të zemrës

Testet në dispozicion për vlerësimin e fleksibilitetit
Vlerësimi i CCP, felx shpatullave, flex i legenit.

Teste specifike për të moshuarit
Teste specifike për:
Diabetikët
Personat që vuajnë nga Hipertensioni

Testet të vlerësimit postural nga Personal Traineri.
Planifikimi i trajnimit kardiovaskular në palestër bazuar në teste.
Përdorimi i monitorit të rrahjeve të zemrës.
Ritmi i zemrës si një parametër për përcaktimin e intensitetit të punës aerobike.
Koncepti i VO2max.
Koncepti i pragut aerobik dhe anaerobik dhe përdorimi relativ i lëndëve ushqyese.

Programimi i trajnimit të forcës nëpalestër bazuar në teste.
Programimi i trajnimit të Fleksibilitetit në palestër bazuar në teste.

15/05/2021
Raporti me klientin dhe
marketingu
Evolucioni i tregut të fitnesit: perspektivat dhe klientët e mundshëm.
Truri dhe emocionet .
Si të menaxhojmë emocionet e klientit për ta bërë atë të provojë kënaqësi gjatë
stërvitjes.
Hapja e një seance trajnimi
3’’ Përshëndetja fillestare
30’’ Rreshtimi
3 ' Parashtrimi

Mbyllja e një seance trajnimi.
Kërkesa e feed back nga klienti

Kërkesa e Referal
Çfarë është?
Pse është mënyra më e fortë për të fituar klientë të rinj ?

Coaching
Çfarë është?
Pse është e domosdoshme ta bëjmë këtë?
Cilat janë pyetjet e duhura për të mbajtur një klient të motivuar?

Seanca e analizës paraprake të nevojave të klientit:
Pyetje të përgjithshme
Pyetje specifike
Pyetje sensibel
Parashtrimi i programit stërvitor

Shitje a një pakete stërvitje
Si t'i propozoni një shërbim të personalizuar një përdoruesi të mundshëm?
Teknologjia.
Softwer menaxhimi.
Aplikacione dhe web në internet.
Telemetria.
Automatizim i marketingut

