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Organizare curs finanţat autorizat CNFPA pentru ocupatia "FORMATOR"
cod COR 241205
Formare GRATUITĂ în cadrul proiectului „Miercurea Ciuc, o comunitate
activă!”

Asociatia Green Zone desfăşoară cu sprijinul Heineken Romania proiectul „Miercurea Ciuc
o comunitate activă!”. Proiectul este implementat în parteneriat cu Fundaţia Noi Orizonturi şi
Asociaţia Adventure.
În cadrul proiectului, se organizează cursul pentru ocupaţia „Formator” pentru 15 persoane
din Miercurea Ciuc în perioada 12-18 octombrie 2011. Cursul va fi susţinut de specialişti
acreditaţi din cadrul Fundaţiei Noi Orizonturi, partenerul proiectului.
CINE POATE PARTICIPA: Programul se adreseaza viitorilor traineri, formatori, instructori,
precum şi tuturor celor care doresc să livreze programe de instruire/formare iniţială şi continuă în
domeniul lor de expertiză, în special în lucrul cu tineri şi adulţi în sfera educaţiei nonformale, dar
nu numai.
Scopul cursului este să le dezvolte cursanţilor abilităţile de utilizare a unor tehnici şi metode
variate de formare. La finalul cursului, participanţii vor fi capabili să conceapă propriul
program de formare pe baza nevoilor de formare identificate în comunitatea Miercurea Ciuc si,
nu în ultimul rând, vor putea livra şi evalua acest program. Cursul va pune în special accentul pe
metode specifice educaţiei prin experienţă şi educaţiei prin aventură.
O condiţie de bază în procesul de selecţie este ca acei 15 participanţi selectaţi în cadrul cursului
să se implice pe tot parcursul proiectului, efectuând ca parte a cursului de formare 40 de ore de
practică - facilitare/formare (5 zile) în cadrul proiectului ”Miercurea Ciuc, o comunitate activă!”.
Cursul se desfăşoară în trei etape:
• 12-18 octombrie 2011 - Partea I a cursului de formare formatori (zilnic de la 10.00 la
18.30)
• 21-23 sau 28-30 octombrie 2011 - 3 zile de facilitare practică (24 de ore) utilizând
elemente ale cursului de frânghii la joasă înălţime care vor fi construite pentru „Zilele
Implicării în Miercurea Ciuc” (condiţie ca parte din examenul de acreditare CNFPA).
• noiembrie 2011-februrie 2012 - Planificarea, pregătirea şi implementarea unui curs de 2
zile pe tematica Cetăţenie Activă pentru 20 de participanţi din Miercurea Ciuc (16 ore de
formare în echipă - ca parte a examenului de acreditare).
• Februarie 2012 - examen final de acreditare CNFPA la Miercurea Ciuc (4 ore)
ATENŢIE: Conform art. 23 (2) din OG 129/2000 privind Formarea profesională a adulţilor,
începând cu 01 ianuarie 2010 certificatul a devenit obligatoriu pentru oricine doreşte să deruleze
activităţi de formare cu adulţii.
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Locul de desfăşurare: oraşul Miercurea Ciuc (adresa exactă pentru desfăşurarea cursurilor va
fi anunţată ulterior).
Numărul de locuri disponibile: 15 locuri sponsorizate (gratuite) prin proiectul „Miercurea Ciuc,
o comunitate activă!”
Costul cursului:
Cursul este GRATUIT pentru cei 15 participanţi selectaţi prin sponsorizarea/finanţarea
oferită de programul de responsabilitate sociala Heineken pentru Comunităţi şi de partenerii
implicaţi în proiect. Sunt astfel acoperite costurile pentru:
• Materiale de formare (suport de curs, mape, fişe de lucru, etc.);
• Formatori (3 formatori cu experienţă în domeniul educaţiei adulţilor şi a educaţiei prin
aventură);
• Echipamente;
• Asigurarea locaţiei;
• Prânzul în fiecare zi;
• Pauzele de cafea;
• Taxa de acreditare examen CNFPA;
• Diplomă CNFPA.
COMPETENŢELE PROFESIONALE dobândite conform standardului:
•
•
•
•
•
•
•

Pregătirea formării
Realizarea activităţilor de formare
Evaluarea formării
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
Marketingul formării
Proiectarea programelor de formare
Organizarea programelor şi a stagiilor de formare

Tematici abordate în cadrul cursului
• Principiile învăţării adulţilor
• Formatorul - statut, rol şi profil
• Tipologia formatorilor
• Stiluri de învăţare
• Invăţarea experenţială
• Procesul de instruire: pregătirea instruirii
• Stabilirea obiectivelor de formare
• Alegerea conţinuturilor
• Desfăşurarea instruirii
• Reguli pentru o prezentare de succes
• Comunicarea în formare
• Dinamica grupurilor
• Roluri în grup
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• Metode şi instrumente utilizate în formare
• Situaţii dificile în formare
• Marketingul formării
• Evaluarea programelor de formare
Eligibilitate şi profilul candidatului:
• Pentru candidaţii care se înscriu în cadrul proiectului pentru cursul de formare de
formatori, vârsta este de minimum 21 de ani (împliniţi). Este chiar recomandat sa fie
absolventi de facultate sau în curs de absolvire a facultaţii (studenţi).
• Să locuiască în Miercurea Ciuc (condiţie eliminatorie)
• Să fie motivaţi să lucreze cu grupuri de tineri şi adulţi în cadrul proiectului dar şi după
finalizarea acestuia;
• Să fie o persoană responsabilă, cu spirit de iniţiativă, deschisă, comunicativă;
• Să fie deschis(ă) la feedback;
• Să aibă disponibilitate şi rezistenţă la efort îndelungat (8 ore pe zi de formare) şi activităţi
în aer liber;
• Să deţină la un nivel minim de competenţe din sfera comunicării, lucrului în echipă,
facilitare, etc;
• Să comunice cu uşurinţă in limba română (necesar pe parcursul cursului) şi în limba
maghiară (pe tot parcursului proiectului);
• Să aibă o minimă experienţă în lucru cu tineri/adulţii în programe/proiecte de educaţie
nonformală - dar nu reprezintă o condiţie obligatorie;
• Să aibă disponibilitate de implicare pe tot parcursul proiectului (septembrie 2011februarie 2012) dar şi după finalizarea acestuia;
• Să-şi asume responsabilitatea de a participa în proporţie de 100% pe toată perioada
desfăşurării cursului (12-18 octombrie între orele 10.00 şi 18.30) dar şi în cadrul
activităţilor practice de facilitare care ţin de partea practică pentru obţinerea
acreditării CNFPA
• ATENŢIE: cursul şi examenul de acreditare au loc în limba română.
Înscrierea şi procesul de selecţie se vor desfăşura astfel:
• Trimiterea documentaţiei de candidatură (formular de candidatură, CV, carte de
identitate scanată, diplomă ultimele studii absolvite scanată) până pe 27 septembrie
2011 la adresa office@green-zone.ro.
• Formularul de candidatură poate fi descărcat şi de pe site-ul www.green-zone.ro sau
solicitat la adresa office@green-zone.ro
• Selecţia participanţilor va avea loc în perioada 29 septembrie 1- octombrie, pe baza
informaţiilor cuprinse în formularul de candidatură şi CV. Va avea loc deasemenea si o
serie de intalniri de 30 de minute in Miercurea Ciuc cu fiecare candidat selectat.
Evaluarea se va face în conformitate cu respectarea principiului confidenţialităţii şi
egalităţii de şanse. Vor fi contactate prin email persoanele care îndeplinesc cerinţele
menţionate şi sunt selecţionate pentru a participa la interviu si la cursul de formatori;
• Anunţarea candidaţilor selectaţi se va face în data de 3 octombrie pe e-mail dar şi
telefonic acolo unde este nevoie;
Beneficii ale participării la acest curs:
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Posibilitatea de acreditare CNFPA ca formatori cu condiţia participării 100% în toţi cei 3
paşi ai cursului;
Posibilitatea de continuare a activităţii ca formator în cadrul comunităţii Miercurea Ciuc
şi după finalizarea proiectului;
Participarea la un curs interactiv, cu multe activităţi care se bazează pe învăţarea prin
experienţă şi educaţia prin aventură;
Posibilitatea de a participa şi facilita activităţi de educaţie prin aventură (curs de frânghii,
escaladă, orientare, excursii) şi după finalizarea proiectului în cadrul Fundaţiei Noi
Orizonturi sau în cadrul proiectelor organizate de Asociaţia Green Zone;
Posibilitatea de a participa la curs alături de o echipă tânără şi dinamică;
Posibilitatea de a se familiariza cu echipamentul şi tehnicile specifice cursurilor de
frânghii la joasă înălţime;
Partcipanţilor selectaţi li se va acoperi prin finanţare costul cursului de formare (aprox.
1200 lei).
Pentru cursul practic de 2 zile pe tematica Cetăţeniei Active care trebuie susţinut de
fiecare formator, formatorul va fi remunerat cu o suma de 200 lei/curs.Vor fi deasemenea
acoperite costurile necesare pentru livrarea cursului: materiale consumabile pentru curs,
prânz şi pauze de cafea pentru participanţi.

Maria
Butyka
PentruNeagu
mai multe
detalii ne puteți contacta:
Director Program, Fundaţia Noi Orizonturi
E-mail: maria_neagu@noi-orizonturi.ro
Mob: 0728 93 96 03
****

4

