
FORMATOR /
TRAINER

Curs autorizat de
Ministerul Muncii si
Ministerul Educației

Organizator: 
InovExpert Edu Bacău  

Locația: Mun. Bacău

Perioada:
Din luna noiembrie 2022

Durata: 180 ore

Cel mai complex program 
de formare de pe piață!

Certificat ANC conform OUG 129/2000 pv
formarea profesională a adulților
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DE CE SĂ ALEGI UN
CURS PENTRU
FORMATORI
Cui se adresează?

DE CE SĂ PARTICIPI
LA CURSUL
ORGANIZAT DE
INOVEXPERT EDU?  

deții expertiză într-un domeniu de activitate
locul de muncă presupune susținerea de
prezentări în fața unei audiențe

ești interesat de colaborări cu diverși
organizatori de evenimente / cursuri ca speaker
/ trainer/ formator
dorești să ai colaborări bine plătite în cadrul
proiectelor europene, ca formator

lucrezi la dep. de resurse umane într-o
companie și susții traininguri in-house pt
organizație
ești consilier pentru orientare în carieră/ dezv.
personală
ești profesor / învâțător / educator și dorești
să-ți dezvolți abilitățile de predare

Persoanele aflate permanent în căutarea de
oportunități de carieră, care au o experiență
remarcabilă într-un domeniu și sunt interesate de a
împărtăși din cunoștințele și abilitățile pe care le
au, NU TREBUIE SĂ RATEZE participarea la un
curs pentru FORMATORI.

Poți participa dacă:

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 spech-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

Fie că ești manager, profesor,
economist, medic sau părinte,
capacitatea de a comunica
eficient, de a livra profesionist
un conținut unei audiențe sau
de a schimba comportamente
e esențială.
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prezentări
conversații euristice
exerciții de ice-break
jocuri de rol
studii de caz
sesiuni practice de livrare cursuri
simulări de diverse situații care pot să apară la
livrarea cursurilor (managementul conflictelor,
managementul grupurilor etc)

Metodele de formare utilizate în cadrul cursului:

"

CURSUL ESTE INTERACTIV
ȘI 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

Începând cu 1 ianuarie
2010, furnizorii de
formare profesională
pentru adulți pot
colabora doar cu
formatori autorizați de
Ministerul Muncii și
Ministerul Educației!
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TEMATICA

Pregătirea formării:
Cadrul legislativ privind formarea
profesională a adulților, standarde
ocupaționale, standarde de pregătire
profesională
Proiectarea programului și activităților de
formare

metode de formare
livrarea cursurilor
materiale educative
realizarea activităților de formare practică

Feedback-ul și tehnici de evaluare
Reconfogurarea programelor de formare

1.

2. Realizarea activității de formare

3. Evaluarea programelor de formare

4. Marketingul formării
5. Proceduri de asigurare a calității în
formarea profesională a adulților

Cursul îmbină armonios
pregătirea teoretică și

pregătirea practică 

O pregătire temeinică
nu poate fi realizată
superficial!

Investiți într-un curs de
calitate care să vă
aducă beneficii pe
termen lung.

Condiție de acces la curs: 
studii superioare finalizate 

Durata curs: 180 ore*

Perioada: 
Din luna Noiembrie 2022

Program de desfășurare: 2/3 zile/saptamana,
16.30 - 20.00 

Programul se stabilește de comun acord lector
- participanți astfel încât să se plieze cât mai
bine pe programul de lucru al participanților.
Pregătirea practică se realizează atât în sala de
curs cât și individual,

Se acceptă si participarea ONLINE -
 pentru max. 25% din orele de curs
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DETALII

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

Alegeți calitatea!

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

Taxa de participare: 1000 lei
Cursul se poate achita în 2 tranșe !

 

Avantajul participării la un
curs de  180 ore este
incontestabil comparativ
cu un curs de 40-50 ore!

Lector: Petronela ȘTEFAN

 

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.

Înscrieri: 

 

prin transmiterea formularului de înscriere
completat la adresa: office@inovexpertedu.ro sau
inovexpertedu@gmail.com

Contact: InovExpert Edu Bacău

 

Certificare
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.

Adresa: Str. Pictor Aman, 94 C, Bacău
Tel/ fax: 0334.101.191
Mobil:      0742.504.708
Email:       office@inovexpertedu.ro
                  inovexpertedu@gmail.com
web:         www.inovexpertedu.ro

Reducere 50% pentru înscrieri până pe 10 nov. 2022

 


