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Train of Trainer
Cum sa livrezi un training exceptional în era învățării online

dar și în formate blended sau față în față 

15 – 29 mai 2023
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Curs intensiv, axat pe cele mai recente metode și abordări în
formare, oferind participanților o viziune de ansamblu
asupra acestui proces, de la pregătire și organizare, la livrare
și evaluare. 

La finalul acestui curs, vei deveni Formator certificat ANC,

conform ocupației de Formator din COR-242401, condiție

esențială, conform Legii Educației Adulților (OG 129/2000),

pentru orice formator care dorește să susțină cursuri.

De ce să obții certificatul de formator/trainer:

 Ești deja trainer și vrei să adaugi experienței tale un
certificat ANC pentru a fi implicat în cât mai multe proiecte
de acest tip.

 Te afli la început de drum în aceasta profesie și vrei să
beneficiezi de know-how și să interacționezi cu alți traineri

 Ești trainer intern și îți dorești să îți exersezi și dezvolți
abilitățile

Despre curs
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Pe parcursul programului, vom avea în vedere câteva teme cheie:

• Particularităţile învăţării adulţilor? Cum se schimbă acestea în
online?

• Tipologii de cursanţi; ce îi motivează/demotivează (cum
”câştigăm” sau să „pierdem” un participant în timpul unui curs,
mai ales în online)?

• Metode de captare a atenţiei cursanţilor în contexte
online/offline/ blended?

• Rolul formatorului și cum se schimbă acesta în online

• Design-ul unui program de formare adaptat nevoilor

• Evaluarea participanţilor şi evaluarea programului de formare?

Cursul se bazează pe experimentare și exersare. Vei avea ocazia să-ti 
testezi noile abilități în mod practic, susținând mini-sesiuni de 
training filmate pe baza cărora vei primi feedback, atât de la trainer, 
cât și de la colegi. 
Cursul conține și o componentă ASINCRON care reprezintă un ghid 
în design-ul și livrarea experiențelor de învățare în online, offline sau 
în context de blended learning. 

Despre curs
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Agenda
Format Tematica

3 ore 

sincron 

Particularităţile învăţării adulţilor

Cum se schimbă învățarea în online - trenduri legate de învățare în online și blended

Schimbări de paradigmă în învățare – abordarea centrată pe participant

• Noul model de trainer și noul model de participant – noile roluri ale și noile nevoi și comportamente ale participanților

• Principii de învățare în online și offline – ce se păstrează, ce se schimbă, dinamica procesului de învățare în 

online/offline

ASINCRON Particularităţile învăţării adulţilor: Aplicaţie practică: chestionar de evaluare a stilurilor de învăţare; interpretarea 

rezultatelor

3 ore 

sincron

Caracteristicile adultului şi formarea profesională a acestuia

• Modele de învățare - andragogic, modelul de învăţare experienţială, modelul constructivist

• Motivaţia adulţilor pentru învăţare

Principii de engagement în programe de învățare online, offline și blended

ASINCRON

(în echipe)

Aplicaţie practică: Metode și instrumente de lucru în online, offline și blended (mixt)

Explorare și analiză pe baza resurselor primite și experiența personală
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Agenda
3 ore 

sincron

Programul de formare profesională

• managementul ciclului de învățare – cum construiești strategia de învățare
• metode şi instrumente de învățare online/offline: 
• nevoi și obiective de învățare – principii, platforme și setare obiective relevante pentru intervenții sincron & asincron
• scenarizare – crearea unui program de învățare personalizat

ASINCRON Aplicaţie practică: alegerea temelor de examen; plan de acțiune pentru designul unei experiențe/ proces de învățare 

folosind teoria scenarizării

3 ore 

sincron

Planificarea și livrarea unui program de învățare

• metodologii pentru creștere engagement în online/offline sau blended – facilitare grup, schimb de experiență, limbaj.
• comunicarea eficientă: feedback pozitiv şi negativ, bariere de comunicare, comunicare explicită/implicită, asertivitate
• etapele unei prezentări reuşite – no more death by power point

ASINCRON

(în echipe)

Aplicaţii practice: Model de feedback în online; Chestionar pentru stabilirea gradului de asertivitate; Pregătirea unei 

scurte prezentări

3 ore 

sincron

Facilitare proces de învățare (online, offline și mixt)

• comportamentul grupului 
• etapele construirii grupului, particularități pentru consolidare grup prin facilitare, tehnici sincron și asincron
• tipuri de reacţie la conflicte, strategii de gestionare a conflictelor în online și offline

Evaluarea participanţilor şi evaluarea programului de formare – competențe vs. impact în online, offline și blended

ASINCRON test de evaluare a cunoştinţelor. proiecte finale. examen final - finalizare design de proces/ experiență de învățare
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Andreea

Rabota Buzec

Consultant, trainer și antreprenor

Specializări: facilitare grafică, digital media, learning & development, e-learning, dezvoltare 
organizațională, employer branding, managementul diversitatii, colaborare remote

EXEC-EDU – facilitare și training
Partner, SC Buzek Management SRL
BRD – Group Societe Generale – organizational development manager (ian 2019 – oct 2020) și employer
branding responsible (2016 – 2018)
United Nations Programme for Volunteering – UNV – consultant și trainer - comunicare interculturală,
lucru în echipă, leadership pentru voluntarii din țările în curs de dezvoltare
International Labor Organization – consultant in migrarea programelor de invatare in online
Peste 10 ani de experiență în design-ul și implementarea de procese de învățare și proiecte pe
(dezvoltare locală, advocacy, antreprenoriat, comunicare, leadership, facilitare, organizare comunitară)
atât în România, cât și în Tajikistan, Burundi, Senegal, Balcani, pentru organizatii precum: Comisia
Europeana, Coalitia Europeana Anti-Saracie, Reteaua Europeana pentru Dezvoltare Comunitara, Agentia
Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale.
A fost directorul Fundatiei Parteneri pentru Dezvoltare Locala/ FPDL.
Programe de specializare
Masterat Catedra Unesco, Universitatea Bucuresti - Comunicare Interculturala si Interreligioasa Master
Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea Bucuresti - Relatii Internationale
Balkan Democracy Fund, Open Society Institute - managementul conflictului si al diferentelor,
management de proiect, facilitare de procese de planificare participative.
Internship USA State Department: advocacy si organizare comunitara.
Graphic Facilitation/ Alphachimp University
Membru al International Forum of Visual Practitioners.

Trainer
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CERTIFICAT FINAL

În urma absolvirii programului, vei primi un
certificat ANC de Formator

INVESTIŢIE

Cursuri: 490 EUR / persoană

* Pentru cursurile autorizate de ANC nu se aplică TVA la taxa de 
înscriere, conform OG 129/2000 şi L163/2005.

EARLY BIRD: 10% discount pentru plata integrală până 
la 15 aprilie 2023.

DATELE DE ORGANIZARE

15 mai – 2.00 - 5.00 pm

17 mai – 2.00 – 5.00 pm

22 mai – 2.00 – 5.00 pm

24 mai – 2.00 – 5.00 pm

29 mai – 2.00 – 5.00 pm

Sesiuni ASINCRON – individuale și lucru în echipă

Examenul final va fi programat pe 21 iunie 2023.

• Cursuri online, pe platforma Zoom
• Întâlniri de echipă asincron, în afara programului de curs
• EXAMEN SCRIS ȘI PROIECT FINAL cu caracter practic


