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FORMARE DE FORMATORI 
26-27 martie și 1-3 aprilie 2011 

 
 
OBIECTIVE DE ÎNVĂłARE: 

� Cunoaşterea noŃiunilor de bază referitoare la învăŃarea experienŃială 
� Cunoaşterea şi exersarea mecanismelor necesare gestionării procesului de 

formare 
� Însuşirea şi exersarea unor metode de învăŃare pentru adulŃi 
� Dezvoltarea abilităŃilor de comunicare specifice procesului de facilitare  
� Conştientizarea aspectelor specifice referitoare la dinamica grupului 
� Dezvoltarea abilităŃilor de prezentare necesare unui formator 
� Cunoaşterea SO Formator și a materialelor din cadrul proiectului de 

examen 
� Însuşirea unor noŃiuni specifice elaborării chestionarelor de analiză a 

nevoilor de training şi a chestionarelor de evaluare a formării 
� Exersarea abilităŃilor de pregătire, livrare şi evaluare a sesiunilor de 

formare  

 
AGENDĂ  

26 Martie 2011 

09:00-10:30 Prezentarea obiectivelor programului de instruire 
Prezentarea obiectivelor modulului  
Cunoaşterea trainerilor şi a participanŃilor 
Cum învaţă adulţii. Teorii ale învăŃării 

10:30-10:45 Pauză de cafea 
10:45-12:30 ÎnvăŃarea clasică vs. învăŃarea experienŃială. 

Ciclul învăŃării. 
Stilurile de învăŃare. 

12:30-14:00 Pauză  
14:00-15:30 Ciclul formării (Training Cycle) 

Dinamica grupului: etapele de dezvoltare ale grupului. 
Roluri în grup. 

15:30-15:45 Pauză de cafea 
15:45-16:45 Managementul grupei de participanŃi 

Managementul situaţiilor dificile în sesiunile de formare (I).  
16.45-17.00 Pauză de cafea 
17.00-18.00 Managementul situaţiilor dificile în sesiunile de formare (II). 

Recapitularea zilei. Evaluarea zilei. 
27 Martie 2011 

09:00-10:30 Comunicare și asertivitate în training. 
Ascultare activă și feedback în training. (I) 

10:30-10:45 Pauză de cafea 
10:45-12:30 Comunicare și asertivitate în training. 

Ascultare activă și feedback în training. (II) 
ConŃinutul proiectului pentru examenul de certificare. 

12:30-14:00 Pauză  
14:00-15:30 AbilităŃi de prezentare. (I) 
15:30-15:45 Pauză de cafea 
15:45-16:45 AbilităŃi de prezentare. (II) 
16.45-17.00 Pauză de cafea 
17.00-18.00 Calităţile formatorului.  

Recapitularea zilei. Evaluarea zilei. 
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1 Aprilie 2011 
09:00-10:30 Ciclul formării 

. Obiectivele de învăŃare 
10:30-10:45 Pauză de cafea 
10:45-12:30 Ciclul formării 

. Analiza nevoilor de instruire  

. Evaluarea sesiunilor de formare  

. Revizuire, Transfer, Follow-up 
12:30-14:00 Pauză  
14:00-15:30 Metode folosite în formarea prin training 
15:30-15:45 Pauză de cafea 
15:45-16:45 Abilităţi de facilitare. (I) 
16.45-17.00 Pauză de cafea 
17.00-18.00 Abilităţi de facilitare. (II) 

Recapitularea zilei. Evaluarea zilei. 
2 Aprilie 2011 

09:00-10:30 
 

Design-ul de training  
Crearea, derularea şi procesarea aplicaŃiilor utilizare în formarea prin 
training. 

10:30-10:45 Pauză de cafea 
10:45-12:30 Pregătirea unei sesiuni de formare / training. (I)  

12:30-14:00 Pauză  
14:00-15:30 Elemente de logistică / organizare a sesiunilor de formare. 

Pregătirea unei sesiuni de formare / training. (II)  
15:30-15:45 Pauză de cafea 
15:45-16:45 Pregătirea unei sesiuni de formare / training. (III)  
16.45-17.00 Pauză de cafea 
17.00-18.00 Feedback, Q&A 

Recapitularea zilei. Evaluarea zilei. 
3 Aprilie 2011 

09:00-09.50 Deschiderea zilei. Livrarea sesiunilor de formare. 
Exersarea abilităŃilor de livrare a sesiunilor de formare: livrare & 
filmare grupa I  

09.50-10.00 Pauză de cafea 
10.00-10.40 Exersarea abilităŃilor de livrare a sesiunilor de formare: analiză & 

feedback grupa I 
10.40-10.50 Pauză de cafea 

10.50-11.30 Exersarea abilităŃilor de livrare a sesiunilor de formare: livrare & 
filmare grupa II 

11.30-11.40 Pauză de cafea 

11.40-12.20 Exersarea abilităŃilor de livrare a sesiunilor de formare: analiză & 
feedback grupa II 

12.20-12.30 Pauză de cafea 

12.30-13.10 Exersarea abilităŃilor de livrare a sesiunilor de formare: livrare & 
filmare grupa III 

13.10-14.30 Pauză 

14.30-15.10 Exersarea abilităŃilor de livrare a sesiunilor de formare: analiză & 
feedback grupa III 

15.10-15.20 Pauză de cafea 

15.20-16.00 Exersarea abilităŃilor de livrare a sesiunilor de formare: livrare & 
filmare grupa IV 

16.00-16.10 Pauză de cafea 

16.10-16.50 Exersarea abilităŃilor de livrare a sesiunilor de formare: analiză & 
feedback grupa IV 

16.50-17.00 Pauză de cafea 

17.00-18.00 Recapitulare generală. Evaluarea finală a cursului 
 

 


