
 

 

  
 
 

                                                                                                   

                            ASOCIAȚIA AVIVA GYMNASTICS  

 

 

 

Mun. Miercurea Ciuc,  Str.  Carierei ,  Nr.19,  Ap.2,  Jud.  Harghita,  Cod postal :  530123 

C.I .F. :  34956270 din data de 02.09.2015  

E-mail:  info@avivagymnastics.ro  Pagină web :  www.avivagymnastics.ro  

 

 
 

 

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE 
Curs de formare profesională trainer Metoda AVIVA 

 

 

 Calificare profesională: antrenor de sport, intructor de educație fizică, ori calificare 
profesională în alte domenii legate de sport, mișcare; 
 

 Calificare profesională și competențe, experiență în educația, formarea adulților; 
 

 Finalizarea cursului de bază al Metodei AVIVA; 
 

 Scrisoare de recomandare, de la trainerul AVIVA, la care ați finalizat cursul de bază; 
 

 Exersarea regulată în decurs de 6 luni a Metodei Simple (colectarea experiențelor 
individuale); 

 

 Îndemânare, controlul adecvat al corpului, abilități bune de comunicare, empatie; 
 

 Stare bună de sănătate, fără boli cronice diagnosticate, și care sunt contraindicate în 
predarea Metodei AVIVA; rezistență și condiție fizică adecvate; 

 

 Eligibilitate de participare la cursul de formare, atestată de medic; 
 

 Aptitudini bune de colaborare, abilități organizatorice, și de lucru în echipă; 
 

 Conduită etică, cunoașterea și respectarea limitelor de competență; 
 

 Autenticitate, credibilitate (având în vedere, că informațiile referitoare la un mod de 
viață sănătos sunt părți importante ale Metodei AVIVA, trainerii trebuie să fie capabili 
să integreze aceste principii în propriul stil de viață); 

 

 Motivație adecvată pentru învățarea și predarea la un nivel înalt de calitate a Metodei 
AVIVA; 
 

 Minimum cunoștințe medii de utilizare a calculatorului (buna utilizare a Internetului, 
a programelor MS Office, și a altor programe de corespondență, etc.) 

 
 

Așteptăm candidaturi în primul rând pentru localitățile, în care nu își desfășoară 
activitate un alt trainer AVIVA. Excepții sunt orașele mai mari, mai populate, în care pot 
practica concomitent mai mulți traineri. Coeziunea comunității instructorilor AVIVA este 
un principiu de bază al Asociației AVIVA Gymnastics, astfel vă recomandăm, ca în 
prealabil prezentării candidaturii, să luați legătura cu trainerii AVIVA din localitățile, 
zonele apropiate.  

 


