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Bună ziua! 

Avem plăcerea să vă invităm să participaţi la cursul de tip „Train the Trainer”, organizat în 

cadrul proiectului Demetrae – Orientare privind egalitatea de şanse pentru a dezvolta şi 
susţine alegerile femeilor în domeniul agriculturii: metode şi instrumente pentru sistemele 

educaţionale şi profesionale. 

Durata: 12 ore 

Perioada de desfăşurare: 18 – 19 aprilie 2013 

Program zilnic: 10:00 - 18:00 

Loc de desfăşurare: Sediul PFAIPMMB, Bucureşti, Str. Cameliei nr. 39, etaj 2 

Cursul se adresează în principal persoanelor care oferă servicii de orientare profesională sau 

de consiliere în carieră pentru femeile din sectorul agro-ambiental, dar sunt aşteptaţi şi 

profesori, consilieri sau orice alte persoane care lucrează cu grupuri de elevi, tineri sau 

adulţi pentru a-i sprijini în procesul de orientare profesională. 

Scopul acestui curs este prezentarea metodologiei şi instrumentelor dezvoltate în cadrul 

proiectului Demetrae, precum şi identificarea participanţilor dispuşi să ia parte la 

experimentarea integrală sau parţială a instrumentele propuse, în cadrul activităţilor lor 

curente de orientare profesională – pentru a le testa utilitatea şi pentru a găsi idei de 

îmbunătăţire pentru adaptarea la condiţiile specifice de lucru. 

Activităţile de experimentare vor urmări: 

▫ Utilizarea metodologiei şi/sau a unora sau a tuturor instrumentelor elaborate în cadrul 

proiectului Demetrae, pentru a le testa utilitatea 

▫ Diseminarea de informaţii despre sectorul agro-ambiental şi despre noile ocupaţii din 

domeniu 

▫ Explorarea unora dintre stereotipurile de gen referitoare fie la sectorul agro-ambiental, 

fie la noile ocupaţii din domeniu 

Pentru mai multe informaţii despre proiect, vă rugăm să consultaţi fişierul ataşat sau 

www.faimm.ro. Pentru mai multe informaţii despre cursul propus, vă aşteptăm întrebările la 

telefon sau prin e-mail – Persoana de contact:  Cristina Muşat 

     0745252428 (Orange); 0788486244 (Vodafone) 

     office@philean.ro sau crstnmst@yahoo.com 

Dacă doriţi să participaţi, vă rugăm completaţi formularul de înscriere ataşat şi să ni-l 

transmiteţi prin e-mail. 

Vă mulţumim pentru interes şi colaborare! 

Cu deosebită stimă, 

Mariana Buteică 

Preşedinte PFAIPMMB 


