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eLearningFitness 
Inovativno orodje za fitnes sektor v Evropi 

 
Sedaj je možno narediti prvi korak proti karieri strokovnjaka fitnesa samo z obiskom 
interneta zahvaljujoč "eLF - eLearning Fitness Project n. 511669-2010-LLP-IT-KA3-KA3MP", 
projektu usklajenem s strani univerze Sapienza v Rimu in zveze FIAF, Italijanske zveze 
aerobike in fitnesa, in s podporo 17 drugih glavnih partnerjev. 
 
Cilj projekta je izobraževanje strokovnjakov v skladu z evropskimi izobraževalnimi 
standardi na področjih skupinskih vadb ter fitnesa v EQFstopnjo 3 in Osebni trening v EQF 
stopnjo 4. 
Zato vam projekt, ki vključuje preko 25 evropskih držav, ponuja priložnost sodelovanja v 
vrsti BREZPLAČNIH IZOBRAŽEVALNIH TEČAJEV NA DALJAVO, da postanete: 

- Inštruktor skupinske vadbe EQF stopnja 3 
- Inštruktor vodnih  aktivnosti,  EQF stopnja 3 
- Fitnes inštruktor (trening z utežmi in kardio napravami) EQF stopnja 3 
- Osebni trener, EQF stopnja 4, ko uspešno zaključite tečaj za fitnes inštruktorja. 

 
V času trajanja online tečajev, bo udeležence podpiral mentor.Tako teoretične kot praktične 
vmesne preizkuse se opravlja pred zaključnim izpitom. 
 
Poleg tega bodo vsi udeleženci, ki uspešno zaključijo tečaj, vpisani v ELF NACIONALNI 
REGISTER, ki je veljaven v vseh državah partnericah projekta. Register bo potrdil 
usposobljenost tako za potencialne stranke kot za podjetja, ki želijo najeti inštruktorje; 
slednjim bo omogočal dostop do ponudb za delo iz evropskih držav, ki priznavajo register. 

 
Za več informacij vas prosimo, da obiščete spletno stran: www.elearningfitness.eu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ONLINE 
IZOBRAŽEVALNI  

TEČAJI za  
strokovnjake fitnesa  

 

 

Na voljo moduli za 

Skupinske vadbe, Programe 

v vodi, Fitnes inštruktorje in 

Osebne trenerje 

 
 
 

Trajanje projekta: 
01/01/2011 – 31/03/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glavni cilji: 

- Sprejem in izboljšanje e-

Learning platform glede na 

EQF minimalne standarde;    

 - Oblikovanje pilotske 

nacionalne registracijske 

platforme za fitnes 

strokovnjake v 10 

partnerskih državah 

http://www.elearningfitness.eu/elf-project/partners
http://www.elearningfitness.eu/

