
 
 
 
 
																															
	
	
	
			
	
																																		Învitație	de	participare	la	cursul					

																																																																“Train	the	Trainers”	
 
 

				Localitatea	de	desfășurare:	Chișinău	

			Perioada	:	25-28	mai	(	4	zile	)	

			Curs	cu	certificare			

			Valoarea	investiției	personale	:	260	euro	
	
	

Cui	se	adresează	acest	curs?		

		
• Profesioniștilor	și	trainerilor	care	doresc	să	îşi	îmbunătăţească	abilităţile	de	formare,	
• Trainerilor	cu	experienţă	care	doresc	să	obţină	certificare.	

	

Ce	metode	și	tehnici	sunt	folosite	în	cadrul	cursului?	

	
Schultz	Knowledge	folosește	metoda	de	învățare	experiențială,	precum	și	învățarea	bazată	
pe	 joc,	 o	metodologie	 de	 lucru	 pe	 care	 am	 dezvoltat-o	 alături	 de	 partenerii	 noștri	 în	 cadrul	
proiectului	GREAT	(Game	based	Research	in	Education	and	Action	Training).	
	
Simularea	reprezintă	o	altă	metodă	folosită:	participanții	vor	fi	puși	în	situații	apropiate	de	cele	
din	 realitate,	 putând	 identifica	 impactul	 deciziilor	 luate	 asupra	 activității	 proprii,	 profitului	
companiei,	precum	și	asupra	echipei	pe	care	o	coordonează.	



Cine	este	formatorul?	

	
Marus	 Donțu	 -	 Acţionar	 majoritar	 şi	 Manager	 General	 al	 Grupului	 de	 firme	 Schultz	 (Schultz	
Consulting,	 Schultz	 Development	 si	 Schultz	 Knowledge	 Londra)	 de	 profesie	 jurist,	 are	 24	 ani	
experienţă	în	management	de	proiect	pentru	companii,	structuri	guvernamentale,	Programe	ale	
Uniunii	Europene,	Programe	ale	Băncii	Mondiale,	Programul	Naţiunile	Unite	pentru	Dezvoltare,	
Programe	guvernamentale.	
	
Trainer	certificat	la	nivel	naţional	şi	internaţional,	are	o	experienţă	de	peste	22	ani	în	training,	
perioadă	 în	 care	 a	 dezvoltat	 numeroase	 programe	 de	 training	 în	 diferite	 domenii,	 perfect	
adaptate	 cerinţelor	 clienţilor:	 achiziţii	 publice,	 comunicare,	 customer	 care,	 resurse	 umane,	
formare	de	formatori,	managementul	timpului,	leadership,	negociere	şi	vânzări,	management	etc.		
	
A	 susținut	 programe	 de	 formare	 in	 Marea	 Britanie,	 Germania,	 Finlanda,	 Danemarca,	 Franţa,	
Polonia,	Portugalia,	Austria,	Olanda,	Grecia,	Republica	Moldova.	
Marius	Donţu	a	avut	oportunitatea	de	a	lucra,	de-a	lungul	timpului,	în	echipe	internaţionale,	atât	
ca	manager	de	proiect	cât	şi	ca	trainer	format	la	scoala	americană.	
	

Ce	beneficii	obțineți?	

	
• Certificat	 de	 trainer	 CPD	 Continue	 Profesional	 Development	 deoarece	 cursul	

Schultz	Knowledge	este	acreditat	de	de	CPD	Standards,	care	Vă	dă	posibiltatea	de	a	
profesa	ca		Formator	în	domeniul	Dvs	de	activitate.	

• 4	zile	de	curs	avansat	 interactiv	axat	pe	probleme	practice	și	 instrumente	eficiente	 la	
standarde	 de	 excelență,	 în	 cadrul	 căruia	 veți	 deprinde	 cele	 mai	 eficiente	 şi	 moderne	
metode	de	training;	

• Interacționarea	și	cooperarea	cu	un	formator	cu	o	vastă	experiență	de	peste	20	de	ani;	
	

Ce	competențe	veți	dobîndi	la	finele	cursului?	

	
• Prezentarea	oricărui	subiect	în	fața	unui	grup,		cu	credibilitate,	cursivitate	si	expresivitate.	
• Folosirea	emoțiilor	inerente	vorbitului	în	public	într-un	mod	constructiv.	
• Înțeleagerea	modului	în	care	adulții	învață	și		folosirea	aceastei	înțelegeri	pentru	a		asigura	

transferul	învățării.	
• Folosirea	unei	metodologii	simple		pentru	dezvoltarea	de	conținut.	
• Aleagerea	celei	mai	bune	 	strategii	de	training	(jocuri,	studii	de	caz,	role-play,	simulări,	

învățare	experiențială,	etc.)	pentru	a	construi	un	program	de	curs	atractiv.	
• Folosirea	 	diverselor	 	 tehnici	de	facilitare	 	pentru	a	ține	grupa	de	cursanți	 	motivată	să	

participe	activă.	
• Oferirea	și	primirea	feed-back-ului	comportamental.	
• Gestionarea		situațiilor	dificile	și	folosirea		diferitor	strategii	de	a	raspunde	întrebărilor,	

provocărilor	sau	comportamentelor	neproductive.	
• Evaluarea		pe	diferite	niveluri		a	succesului	unui		program	de	training.	

	
	

	



	

Ce	veți		face	în	fiecare	modul?	

	

•Definiția învăţării, tipuri de învăţare, mediul de învăţare,
•Analiza unei experienţe de învăţare,
•Identificareapropriului stil de învăţare .

Învăţarea	la	adulţi:	

•Metode axate pe participant, metode axate pe formator,
•Promovarea învăţării prin dinamica de grup, tehnici de prezentare în care folosim tehnologia pentru
a pune în evidență mesajele cheie.
•Metode interactive: brainstorming, studiu de caz, joc de rol, simulare, debate, puzzle, workshop,
open space, fishbowl, quiz, etc.

Metode	şi	tehnici	de	învăţare

•Definirea obiectivelor formării, Proiectarea activităţilor de formare,
•Construirea situaţiilor de învăţare, Pregătirea suportului de curs şi a materialelor auxiliare,
•Analiza nevoilor de formare, Stabilirea profilului participantului, Pregătirea planului de învăţare,
Redactarea ofertei de formare,
•Promovarea ofertei de formare, Structura programului de formare.
•În cadrul sesiunii de realizare a conținuturilor se vor aborda tehnici de creare a unei paradigme,
instrumente de proiectare a conținuturilor (mind maping, etc., utilizând software educațional gratuit).

Planificarea	învăţării:	

•Informarea participanţilor privind activităţile de formare, Motivarea participanţilor la formare,
Facilitarea activităţilor de învăţare,
•Rezolvarea conflictelor,
•Oferirea de feed-back participanţilor la formare, Adresarea întrebărilor pentru reflecţie, Includerea
participanţilor în procesul de învăţare,
•Gestionarea controlului în învăţarea interactivă.

Realizarea activităţilor	de	formare:	

•Organizarea activităţilor de formare, Organizarea spaţiului în care are loc formarea,
•Negocierea programului de formare,
•Constituirea unităţilor de lucru, Asigurarea facilităţilor suplimentare,
•Constituirea şi gestionarea echipelor de formatori.

Organizarea	sesiunii	de	instruire

•Aplicarea probelor şi instrumentelor de evaluare, Metode de evaluare, Obiectivele evaluării,
Evaluarea sesiunii de formare,
•Elaborarea portofoliului de evaluare,
•Evaluarea eficienţei programelor de formare,
•Revizuireaprogramelor de formare, Promovarea criteriilor şi sistemelor de asigurare a calităţii.

Evaluarea	formării:	



 Cum	Vă	înregistrați?	

	Foarte	simplu,	rapid	și	comod	!			Completați	FORMULAR	DE	ÎNSCRIERE	on-line	aici.	


