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NEXILIA PROJECT SRL
training intensiv cu dublă specializare
pentru personalul din serviciile psiho-sociale și educaționale pentru copii

EDUCATOR SPECIALIZAT (COR 531203)
&
PEDAGOG SOCIAL (COR 341202)
cursuri de specializare autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări
și recunoscute de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației

CLUJ-NAPOCA
09 mai - 10 iunie 2019
BUCUREȘTI
09 mai - 17 iunie 2019

Acest training intensiv se adresează persoanelor care lucrează/care intenționează să își desfășoare
activitatea profesională în domenii care presupun interacțiunea cu copiii: asistență socială; educație;
pedagogie; psihologie; babysitting; activități ludice, de petrecere a timpului liber etc. Aceste activități
pot fi desfășurate în sistemul public sau privat, în regim de angajat sau de liber întreprinzător.
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EDUCATOR SPECIALIZAT - Competențe profesionale dobândite:
Susținerea dezvoltării limbajului copilului
Crearea contextului cotidian de stabilitate emoțională a copilului
Acordarea îngrijirilor necesare copilului
Realizarea educației specializate a copilului
Susținerea integrării copilului în viața socială
Asigurarea menținerii relațiilor cu familia copilului
Menținerea integrității și siguranței beneficiarilor
Planificarea activităților
Comunicarea cu beneficiarii
Gestionarea actelor și documentelor beneficiarilor
Respectarea drepturilor beneficiarilor
PEDAGOG SOCIAL - Competențe profesionale dobândite:
Comunicarea interpersonală
Organizarea lucrului în echipa pluridisciplinară
Planificarea activităților specifice
Consilierea juridică și socială a familiei copilului
Derularea procesului educațional al copilului
Elaborarea planului personalizat al copilului
Pledarea pentru respectarea intereselor copilului
Pregătirea copilului pentru intergrare/reintegrare în familie
Realizarea profilului psihosocial și fizic al copilului
Repartizarea copilului nou venit la grupa de copii
Urmărirea integrării/reintegrării copilului în mediul familial

CERTIFICARE:
Certificatele de absolvire obținute la finalizarea training-ului, după etapa de evaluare finală,
sunt recunoscute de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale,
putând fi utilizate atât în țară, cât și în UE.

ASPECTE ORGANIZATORICE:
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un total de 128 ore de formare - câte 64 ore/fiecare dintre specializări (80 ore
activitate interactivă cu formatorul și 48 ore studiu individual asistat) și este organizat
după următoarea structură:
CLUJ-NAPOCA:
9-11 mai 2019 - curs (zilnic: 09.00-18.00)
12-22 mai 2019 - studiu individual asistat
23-25 mai 2019 - curs (zilnic: 09.00-18.00)
26 mai-07 iunie 2019 - studiu individual asistat
08-10 iunie 2019 - curs (08-09 iunie: 09.00-18.00; 10 iunie: 09.00-15.00)
10 iunie 2019 - evaluare finală în vederea certificării (începând cu 15.00)
BUCUREȘTI:
9-11 mai 2019 - curs (zilnic: 09.00-18.00)
12-22 mai 2019 - studiu individual asistat
23-25 mai 2019 - curs (zilnic: 09.00-18.00)
26 mai-14 iunie 2019 - studiu individual asistat
15-17 iunie 2019 - curs (08-09 iunie: 09.00-18.00; 10 iunie: 09.00-15.00)
17 iunie 2019 - evaluare finală în vederea certificării (începând cu 15.00)
LOCAȚIE: va fi comunicată ulterior
TAXA DE PARTICIPARE: 995 lei/persoană
Asigură:
Conținut teoretic și practic pus la dispoziție de formator
Metode interactive de transmitere de informații și formare de abilități
Suport de curs și materiale suplimentare
Clipboard și pix
Gustări pe durata pauzelor (cafea/ceai; apa/suc; patiserie/prăjituri)
Examinare în vederea certificării
Certificate de absolvire specializarea „Educator specializat" și "Pedagog social" - recunoscute de
Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale
Taxele de participare afișate includ TOATE costurile legate de pregătirea și certificarea ANC a
participanților pentru specializările „Educator specializat" și "Pedagog social".
Taxa de participare poate fi achitată integral sau în 2 rate egale.
ÎNSCRIERE:
Condiție minimă: Certificat de absolvire liceu/Diplomă de Bacalaureat
Pentru înscriere, vă rugăm parcurgeți următorii pași:
solicitati pe email fomularul de înscriere;
trimiteți formularul de înscriere completat, împreună cu copii scanate după documentele
menționate în formularul de înscriere
achitați o rată sau taxa integrală în baza facturii emise și trimiteți dovada de plată
Termen limită de înscriere: 22 aprilie 2019
Taxa de participare se achită în contul:
Asociația CIS IMPROVE
Șos. Sibiului nr. 29, ap. 3, Mediaș, jud. Sibiu
CIF 29299670
IBAN RO79BTRL05801205D09908XX - Banca Transilvania

DATE DE CONTACT:

MAGDA VLADUȚ
0744668536
contact@cisimprove.ro
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CIS IMPROVE este furnizor de formare profesională autorizat de
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Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (nr. aviz 009/30.10.2013) și de
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Colegiul Psihologilor din România (nr. aviz RF-II-SB-159/04.10.2014), precum și de
Autoritatea Națională pentru Calificări pentru ocupația "Pedagog social" (autorizație nr. SB
001088/10.11.2016).
Nexilia Project SRL este furnizor de formare profesională autorizat de Autoritatea Națională pentru
Calificări pentru ocupația "Educator specializat" (autorizație nr. SB 001147/16.05.2018).
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