Parteneri pentru succes

Introducere
Centrul pentru Implementarea Managementului Performant (CIMP) Bucureşti lansează o sesiune de
Formare a Formatorilor, începând cu 13 martie 2009.
Programul de perfecţionare are la bază cerinţele Standardului Ocupaţional al meseriei de
FORMATOR (COR 241205) , realizat după Normele Uniunii Europene.
CIMP este autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) să organizeze
acest curs

Programul
Programul de pregătire are o durată de 8 zile, câte două zile pe săptămână, pe parcursul a
4 săptămâni, astfel: Vinerea de la 13:30 până la 20:00; Sâmbăta de la 9:00 la 15:30.

Zilele de curs vor fi:
• 13 – 14 Martie,
• 20 – 21 Martie,
• 27 – 28 Martie,
• 3 – 4 Aprilie

În plus faţă de cele 8 zile de curs, participanţii vor avea de rezolvat teme practice, individual sau în
echipă (funcţie de numărul de participanţi din aceeaşi organizaţie), pentru care sunt alocate:
•
•
•
•

săptămâna I
săptămâna II
săptămâna III
săptămâna IV

– 3 zile,
– 3 zile,
– 2 zile,
– 6 zile - pentru pregătirea proiectului final.

Zilele de practică se vor desfăşura în afara sediului de curs, la dispoziţia fiecărui cursant.

Tematica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesul de formare a adulţilor
Actorii procesului de formare (organizaţia, grupa, formatorul)
Metode de formare
Identificarea nevoii şi definirea cerinţelor de formare
Cererea şi analiza ofertei de formare
Definirea obiectivelor şi elaborarea planului procesului de formare
Suportul de curs
Desfăşurarea procesului de formare (conducerea grupului, reguli de comportament, tehnici de
prezentare, interpretări de roluri, studii de caz, jocuri de grup)
Eficienţa procesului de formare
Evaluarea procesului de formare
Evaluarea cursanţilor
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Finalizare
Cursul se încheie cu examenul final de susţinere a proiectului, pe data de 10 Aprilie 2009 în
care fiecare cursant va fi evaluat de o comisie mixtă CNFPA şi CIMP, acordându-se un certificat de
absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale şi de către Ministerul
Educaţiei, Cercetării si Inovarii, în prezent recunoscut şi de UE.

Valoare
Investiţia dv. este de 1950 RON şi acoperă suportul de curs, livrarea cursului şi examinarea.

Contact ş înscrieri
Cursul are loc la sediul CIMP - Bucureşti, Str. Dr. Vitzu - 10, Sector 5

Pentru alte informaţii, întrebări şi înscrieri, persoana de contact este Anca Postea, Consultant în
Management

Tel:

031-402-5264

Mobil: 0722-322-247

E-mail: cimp@cimp.org.ro
Web:

www.cimp.org.ro

CIMP Bucuresti – Program FORMARE FORMATORI, Martie - Aprilie 2009

Page

| 2

