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EDUCA Ț IA FACE DIFEREN Ț A

curs FORMATOR / TRAINER
Curs Autorizat. Cod COR 242401
Înscrierile pentru următoarea grupă se fac până la data de: 24 Martie

Cursul este recomandat celor care doresc sa
inceapa o cariera in domeniul formarii profesionale
sau chiar a trainingurilor si workshopurilor de
specialitate din postura de formator. A fi trainer
presupune responsabilitate in lucrul cu oamenii,
dorinta si capacitate de a impartasi informatia dar
si cunostinte solide bazate pe experienta in
domeniul ales.

www.inovexpertedu.ro
office@inovexpertedu.ro

LA CLASĂ SAU ON-LINE
CURS AUTORIZAT A.N.C.
CERTIFICAT RECUNOSCUT
PLATĂ ÎN RATE
PROGRAM FLEXIBIL
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Cea mai bună investiție pe care o poți
face este investiția în educația și
dezvoltarea ta personală și profesională!

Cursul de Formator organizat de către
InovExpert EDU se adresează persoanelor
interesate din toată țara. este autorizat de
Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei
(prin ANC). Absolvirea cursului iti va
permite sa practici ocupatia de Formator
atat in tara cat si in strainatate.

CURSUL ESTE INTERACTIV Ș I PRACTIC
Scopul cursului este să dezvolte abilități
și competențe pentru adulți. Pentru că
discutăm de adulți care participă la
programul de formare, alegem cele mai
potrivite metode de predare, exerciții,
studii de caz, jocuri de rol și alte forme
de predare astfel încât cursul pe care îl
veți livra în calitate de formator să fie
MEMORABIL datorită calității instruirii.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

Copie după buletin/act de identitate
Copie după certificatul de naștere
Copie după certificatul de căsătorie
(numai în cazul schimbării numelui)
Copie după ultimul act de studii.

www.inovexpertedu.ro
office@inovexpertedu.ro
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Ce vei invăța la cursul de Formator?
Structurarea eficienta a cursului;
Prezentarea si transmiterea informatiei;
Organizarea Cursului;
Vorbirea in public;
Gestionarea situatiilor dificile;
Evaluarea cursului si atingerea obiectivelor.

Partea specială:
Modulul de comunicare aplicata pentru livrarea programelor de formare;
Tehnici de public speaking adaptate pentru programele de formare;
Tehnici de memorare (mnemotehnici) si metode de instruire clasice si moderne;
Modulul de gestionare a emotiilor (metode de prim ajutor, metode de antrenament);
Modului de gestionare a situatiilor dificile (cursuri dificile, cursanti dificili);
Modulul de abordare comerciala (vanzarea cursurilor catre companii).

De ce sa alegi cursul de FORMATOR la InovExpert Edu?
Pentru că vrei să stăpânești arta de a transmite informația;
Pentru că vrei să influențezi și să motivezi audiența;
Pentru ca vrei ca prezența și speach-ul tău să aibă impact asupra audienței;
Pentru că vrei să devii expert în livrarea de cursuri;
Pentru că vrei să fii recunoscut, apreciat și respectat de audiență ca fiind un bun Profesionist
în domeniul tău;
Pentru că vrei să înlocuiești teama, tracul, emoția de a vorbi în public cu naturalețea,
spontaneitatea, fluență în gândire și exprimare.

www.inovexpertedu.ro
office@inovexpertedu.ro
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Un
inspire,

trainer
sa

adevarat

motiveze

si

trebuie
sa

sa

capteze

atentia celor care il asculta atat prin
modul de a prezenta informatia, cat si
prin exemplul de experienta personala
in domeniu.

Care este investiția ta în acest curs?
Dacă faci parte din acea categorie de persoane care dorește plus-valoare
(și nu doar un certificat), vei găsi un program de pregătire care este
construit special pentru tine.
Investiția într-un curs de calitate, se transformă într-un beneficiu pe
termen lung!

Taxa de participare la curs: 1.000 lei
Include: activitatea de training, suport de curs în format electronic/ print,
materiale didactice, modele de resurse pentru formatori, susținerea
examenului final de absolvire în urma căruia se obține certificatul de
absolvire emis de Ministerul Educației și Ministerul Muncii

Ofertă!
- 10% reducere pentru cadre didactice sau pt a 2-a pers din cadrul organizației
- 10% reducere pentru grupuri de minim 2 pers

Trainerul tău, Petronela STEFAN, Specialist în formarea profesională a
adulților, a organizat peste 150 de programe de formare în cei 10 ani de
experiență. Are la activ peste 50 de sesiuni de training livrate atât pe plan
național cât și internațional.
„Alegerea profesiei de trainer s-a nascut ca o prelungire a pasiunii pentru
relatiile interumane si cred cu tarie ca adevarata dezvoltare personala
consta in dobandirea de competente si abilitati pentru a face fata cu brio
problemelor ce apar in fiecare zi. Consider, de asemenea, capacitatea de a
sti sa fii prieten cu oamenii componenta cea mai importanta in aceasta
profesie. S-au strans în cei aproape 10 ani de cand practic o multime de
experiente si cred ca pot sa ofer foarte multe celor cu care lucrez.”

www.inovexpertedu.ro
office@inovexpertedu.ro
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Abordarea modernă și flexibilă, precum și tehnicile de formare permanent
actualizate cu tendințele de ultimă oră, le oferă participanților un program
eficient, plin de momente revelatoare, de auto-descoperire și de conștientizare
a unui potențial valoros, necesar oricărui trainer de succes.

Program de desfășurare a cursului de FORMATOR:
3 zile/saptamana, interval orar 16:30 - 20:00
Programul se stabilește de comun acord lector și participanți astfel
încât să se plieze cât mai bine pe programul de lucru al participanților.

Înscrieri: până la data de 24 martie 2021
Înscrierea se realizează prin transmiterea formularului de înscriere completat la adresa:
office@inovexpertedu.ro sau inovexpertedu@gmail.com

Cursul de FORMATOR este certificat de ANC, respectiv de
Ministerul Muncii și Ministerul Educației și este recunoscut
pe plan național și internațional.
Absolvenții vor deveni FORMATORI certificați profesional conform OUG
129/2000 pv. formarea profesională a adulților.

Nu ratați un curs practic care vă poate ajuta în carieră!

Nu ezitați să ne contactați la:
Adresa: Str. Pictor Aman, 94 C, Bacău
Tel/ fax: 0334.101.191
Mobil: 0742.504.708 / 0757.634.786
www.inovexpertedu.ro
office@inovexpertedu.ro

