Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
organizează curs de Formator de formatori
GRATUIT, autorizat CNFPA
pentru specialiştii din sectorul de construcţii
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor organizează în perioada 28 Februarie – 09 martie 2011, în
localitatea Suceava, Hotel Continental Str Mihai Viteazul nr 4-6, cursul de Formator de formatori,
curs de perfecţionare acreditat C.N.F.P.A.

Cursul se va organiza în cadrul proiectului ″Calitate în educaţie – CALE″, proiect cofinanţat din Fondul Social European
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în parteneriat cu Camporlecchio
Educational Italia.

Cursul se adresează




Inginerilor, maiştrilor, tehnicienilor din sectorul de construcţii
Specialiştilor într-o ocupaţie practicată în sectorul de construcţii

De ce cursul nostru ?

Proiectul ″Calitate în educaţie – CALE″ are ca obiectiv dezvoltarea resurselor umane prin intermediul programelor de
formare, prin elaborarea a 10 standarde ocupaţionale, a unui set de manuale de formare şi instrumente de evaluare
pentru 10 ocupaţii, care oferă angajaţilor din sectorul construcţiilor criterii clare, obiective şi relevante de evaluare a
performanţelor.

Prin proiectul ″Calitate în educaţie – CALE″, angajaţii au posibilitatea să-şi îmbunătăţească performanţele la locul de
muncă, inclusiv abilităţile de comunicare şi lucru în echipă. De asemenea, ei pot să se reorienteze profesional,
adăugând valoarea lor şi continuând să contribuie la valorile organizaţiei prin schimbul de experienţă dintre generaţii.
Cursul e destinat atât formatorilor care doresc să se pregătească pentru această profesie, cât şi celor cu experienţă,
precum şi celor care vor să deprindă cele mai recente abordări în formare.
Pe parcursul derulării acestui program de formare vor fi abordate următoarele aspecte:





Care sunt particularităţile învăţării adulţilor

Care sunt posibilele tipuri de cursanţi, ce îi motivează şi ce îi demotivează (cum putem să ”câştigăm” sau să
„pierdem” un participant în timpul unui curs)
Care sunt metodele prin care putem capta atenţia cursanţilor
Care e rolul formatorului

Cum realizăm evaluarea participanţilor la curs şi evaluarea programului de formare

Cursul se încheie cu un test-grilă pentru evaluarea cunoştinţelor şi cu susţinerea unei lecţii interactive pentru
evaluarea abilităţilor de formator.

Durata cursului

10 zile ( 8 ore/zi) interval orar 09-17.00, din care 20 ore teorie şi 60 ore practică.
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Obiectivele cursului





Pregătirea formării

Realizarea activităţilor de formare

Evaluarea participanţilor la formare

Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare

Din fiecare grupă de curs vor fi selectionaţi colaboratori pentru elaborarea unui set de manuale de formare pentru
10 ocupaţii din sectorul de construcţii.
Manualele de formare se vor elabora pentru următoarele standarde ocupaţionale dezvoltate în cadrul proiectului
″Calitate în educaţie – CALE″, şi anume:











Fierar betonist
Izolator
Injectorist betoane
Montator materiale geosintetice
Confectioner şi montator tâmplarie metalică şi PVC
Confecţioner şi montator structuri metalice
Tehnician devize şi măsurători în construcţii
Electrician în construcţii industriale
Finisor în construcţii
Tinichigiu în construcţii

Beneficii

La finalul acestui curs, absolvenţii vor deveni Formatori acreditaţi CNPFA, conform ocupaţiei de Formator din COR,
condiţie esenţială, conform legii educaţiei adulţilor (129/2000) pentru orice formator care doreşte să susţină
cursuri începând cu 1 ianuarie 2010.
Transferul de bune practici din partea partenerului Camporlecchio Educational Italia.
Participanţilor la curs li se vor asigura suportul de curs în format electronic şi tipărit, 2 pauze cafea şi pauza de prânz
şi cazare în limita locurilor disponibile.

Certificate

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor va emite un certificat de participare pentru fiecare currsant. Ulterior,
participanţii pot aplica pentru susţinerea examenului de obţinere a Certificatului de Absolvire recunoscut de către
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Examenul CNFPA va avea loc în data de 10 Martie 2011.

Cursul va fi susţinut în co-training de către doamna Ligia Necula - lector CMC şi domnul Sergio Chiapperini - lector
Camporlecchio Educational Italia, lectori cu experienţă de peste 10 ani în domeniul formării.

Înscrierile se pot face online la adresa:

http://cmc.org.ro/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=Formular_cursur_grat
Cursul este organizat pentru un grup de minim 20 de persoane.

Persoană de contact

Andreea Pîrcălăbescu – Coordonator formare profesională
Tel: +40 021 212 37 62/ 63 / 64
Fax: +40 021 212 37 61
E-mail: andreea.pircalabescu@cmc.org.ro
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Manager proiect,
Angela Cristescu
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