Cod I-4 REV. 0

22 – 24.06.2016 Bucureşti
Training of Trainers (formator)
Cei 20 de ani de experienţă ai trainerilor noştri
îşi vor spune cuvântul într-un curs viu, în care
vei invăţa să asculţi chiar dacă interlocutorii tac,
să convingi chiar dacă auditoriul este sceptic, şi
să aplanezi conflictele atunci când orgoliile
depăşesc sfera de învăţare.

Transmiterea cunoştinţelor profesionale într-un
mod plăcut, fără a avea o autoritate dobândită
anterior, unui auditoriu cu diferite grade de
pregătire, vârstă şi chiar interes, face obiectul
meseriei proaspăt recunoscută şi în ţara
noastră, aceea de Formator.

În cadrul cursului fiecare participant este filmat pe durata prezentării pe care o susţine, iar apoi
feedback-ul auditoriului este discutat în modul cel mai constructiv posibil.
Cursul pune accent pe tehnicile specifice de învăţare ale adulţilor. Acesta implică învăţarea interactivă
prin exerciţii de grup. Cursanţii se vor obişnui cu slide-urile power point, schiţele pe flipchart şi îşi vor
stăpâni teama de a lua cuvântul şi de a face o prezentare cu public.
Timpul alocat trainingului este de 3 zile. Procesul de învăţare se derulează de la 09:30 la 17:00.
Pentru obţinerea diplomei ANC, obligatoriu studii superioare.
Cursul acoperă următoarele teme:
o
o
o
o
o

Pregătirea formării
Realizarea activităţilor de formare
Evaluarea participanţilor
Aplicarea metodelor şi tehnicilor de formare
Marketingul formării

o
o
o
o

Proiectarea programelor de formare
Organizarea programelor şi a stagiilor de
formare
Elaborarea, revizuirea şi asigurarea calităţii
programelor şi a stagiilor de formare
Evaluarea 360° a abilităţilor de formator

Trainer: Florentina Iusco

Loc de desfăşurare: Bucureşti

Consultant în managementul resurselor umane
şi trainer cu experienţă în formarea adulţilor de
peste 19 ani.

Str. Mendeleev 7-15 (Piaţa Amzei)

Mai multe detalii despre formatorii Accedio aici

Persoană de contact: Ştefan Bădescu
tel: 0758 888 542

Preţ/participant curs: 820 lei

Pentru a vă înscrie, completaţi formularul anexat
şi transmiteţi-l prin fax la 0318 105 467 sau prin email la stefan.badescu@accedio.ro

•

examinarea inclusă

Mai multe informaţii găsiţi pe www.accedio.ro

Modelul diplomei îl puteţi consulta aici.

Vă puteţi completa competenţele profesionale urmând şi alte cursuri din portofoliul nostru:
Managementul Costurilor | Controlling, MS Project, Manager Resurse Umane, Tehnici de
Vânzări şi Persuasiune, Management de Proiect, Comunicarea în Organizaţii.

Blvd. Carol I nr. 70 Bucureşti, telefon: 0758 888 542 fax: 0318 105 467 www.accedio.ro

Formular de înscriere

Cod F-4 REV. 0

Formator
22 – 24.06.2016 - Bucureşti
Denumire Organizaţie
Obiectul de activitate:
Cod fiscal/Reg Com
Banca, cont:
Adresa:
Telefon:
Fax:
Lista cu participanţi la curs:
Nume şi Prenume

Funcţia

Telefon

E-mail

Vă rugăm să completaţi citeţ toate datele cerute mai sus. Emcer Consult SRL este operator de
date cu caracter personal, înregistrat la ANSPDCP cu nr. 22859.
Anularea unei înscrieri se face în scris, cel mai târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de data de
începere a cursului la care v-aţi înscris. În caz contrar contravaloarea facturii va trebui plătită.
Contravaloarea seminarului trebuie achitată până în ziua începerii cursului; dupa această dată se
calculează penalităţi de 0,2% pe zi.
Acest formular semnat şi ştampilat atestă faptul că sunteţi de acord cu condiţiile de mai sus. SC
Emcer Consult SRL îşi asumă obligaţia de a organiza seminarul în condiţiile prevăzute în invitaţie
şi conform programului menţionat. Toate litigiile apărute se vor judeca la Tribunalul Bucureşti.
Plata se va face pe bază de factură, în contul SC Emcer Consult SRL:
• Banca Transilvania cont RO84BTRL04301202C42491XX
• Trezoreria sectorului 6 Bucureşti, cont RO58 TREZ 7065 069X XX00 4569
După completarea formularului de înscriere vă rugăm să îl transmiteţi la persoana de contact:
Ştefan Bădescu, tel: 0758 888 542
fax: 0318 105 467
stefan.badescu@accedio.ro
Nume şi prenume:

……………………………

Vă rugăm semnaţi şi ştampilaţi în dreptul cursului la care veţi participa
Train of
Trainers
(formator)

Expert Accesare
Fonduri
Structurale şi de
Coeziune
Europene

Comunicarea
în Organizaţii

Manager de
Proiect

Data:
……………………………
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Expert
Achiziţii
Publice

