Curs de FORMATOR (COR: 242401):
Asociatia pentru Promovarea Spiritului Antreprenorial în colaborare cu
Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune
Europene desfasoara cursul FORMATOR, o specializare necesara pentru
cei care lucreaza sau doresc sa lucreze in acest domeniu. Cursul se
desfasoara la sediul Corpului Expertilor FSCE, Str. Tudor Arghezi, nr. 26,
Corp A, ap.16, Sector 2 (locație: Piata Universitatii, in spatele Hotelului
Intercontinental).
Cursul se poate desfasura in orice alta locatie din tara pentru un grup de
max. 20 participanti.
Asociatia pentru Promovarea Spiritului Antreprenorial si Corpul
Expertilor FSCE iti propun un pachet de formare pentru domeniul
educatiei, formarii profesionale continue.
Ce cuprinde pachetul de formare?
NOUL pachet de formare include:
- consultanta (recomandari privind potrivirea cu profilul postului de
formator )
- dezvoltarea abilitatilor psiho-profesionale

De ce este unic produsul Asociatiei pentru Promovarea Spiritului
Antreprenorial si Corpului Expertilor FSCE?
- pentru ca iti garanteaza dobandirea unui set de competente si abilitati specifice
ocupatiei de FORMATOR
- pentru ca vei putea afla prin intermediul sedintei de consultanta care anume
este profilul tau psiho-profesional si modul in care acesta se potriveste la profilul
postului/ocupatiei de formator
- pentru ca iti oferim posibilitatea dezvoltarii abilitatilor psiho-profesionale
specifice ocupatiei in cadrul unui modul avansat ce are la baza un plan
personalizat de dezvoltare
 Formarea si imbunatatirea abilitatilor si atitudinilor necesare pentru a dezvolta
in randul celor consiliati succesul personal si profesional;
 Acumularea de cunostinte teoretice si instruire practica in ceea ce priveste
comunicarea interactiva;

 Utilizarea de tehnici si procedee de comunicare eficienta
 Capacitatea de a aplica teoriile instruirii diferentiate;
 Intelegerea si aplicarea principiilor invatarii active.
Cursul are un puternic caracter interactiv, imbinand elemente de teorie cu
activitati practice. Acest curs isi propune sa sprijine participantii in dezvoltarea
competentelor specifice ocupatiei de formator, o atentie deosebita acordandu-se
dezvoltarii abilitatilor practice.

Cine acrediteaza programul de formare?
Autoritatile nationale:
C.N.F.P.A. - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Ce include certificatul de absolvire?
NOU!!! 8 COMPETENTE PROFESIONALE
Competențe fundamentale:
1. Pregatirea Formarii
2. Realizarea Programelor de Formare
3. Evaluarea participantilor la Formare
4. Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de Formare
Competențe specifice:
5. Marketing-ul formarii
6. Proiectarea programelor de formare
7. Organizarea programelor si a stagiilor de formare
8. Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de
formare

De ce formator?

Conform legii, incepand de la 1 ianuarie 2010, orice furnizor de formare
profesioanla pentru adulți - organizație, instituție publica sau persoana fizica trebuie sa faca dovada ca este autorizata ca formator in condițiile legii de catre
Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA).
Mai mult, ORDONANTA nr.129 din 31 august 2000 privind formarea
profesionala a adultilor prevede la art 23, alin 2, ca "Pentru a fi autorizati
furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza
programele de formare profesionala cu formatori care au profiluri sau
specialitatea corespunzatoare programei de pregatire. Incepand cu data de 1
ianuarie 2010, pentru a fi autorizati, furnizorii de formare profesionala trebuie sa
faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care
au pregatirea pedagogica specifica formarii profesionale a adultilor si pregatirea
de specialitate corespunzatoare programei de pregatire".

Care sunt conditiile de participare?
Etapa 1:
Se completeaza si trimite formularul de inscriere (click pe link pt. a descarca
formularul) siurmatoarele documente pe adresa de e-mail office@cursuriaccesare-fonduri.eu sau contact@appsa.ro:
- cartea de identitate (copie);
- certificat de nastere (copie);
- certificat de casatorie, daca este cazul (copie);
- diploma de studii superioare (copie).
Etapa 2:
In prima zi a cursului se plateste jumatate din taxa de participare.

