
 

 

FOARTE IMPORTANT 

 Nu este vorba despre o conferinţă ci despre 
cursuri profesionale drept urmare 

participă doar cei ce se înscriu. 

 Numărul de locuri poate fi de maxim 45 de 

persoane. 

 Costul cursului este intre 200-250 lei din 

care vom încerca să acoperim manualele şi 

materialele de curs, masa pentru toate cele 

patru (3) zile  pline de curs, gustarile si cafeaua 

din pauzele aferente, transport trainer, cât si 

taxa pentru ACC Romania... 

Pentru familisti  soţ –soţie, studenti, cei care au 

probleme financiare  plata va fi de  150 lei /pers.. 

( se va discuta cu organizatorii sau trainerii) 

 Toate cele  4(3)  zile sunt obligatorii, / 

 Înscrierea se poate face până la  data de 
........................ folosind datele de contact 

afişate mai jos. 

 FORMULARELE DE INSCRIERE  SE GASESC 

PE SITE-UL ACCR, ADUCETI-LE LA CURS 

GATA COMPLETATE . 

www.accro.ro 

 Participanţii primesc diplomele aferente 

nivelului fundamental daca finalizează  cursul, 

lucrările aferente acestui nivel. 

 Pentru terminarea studiilor este necesară 

urmarea cursurilor pe nivelul 2. 

 Numere telefoane și e-mails pentru contact 
organizatori : 

........................................................................................

........................................................................................
............................................................... 

  

 

 

 
Asociaţia Consilierilor Creştini 

din România 
 

 

CURS DE FORMARE IN 

CONSILIERE CREŞTINĂ - 

NIVEL FUNDAMENTAL - 
 

Data  cursului   : Anul  

în perioada........................................ 

între orele  9,00 – 19,00; 

 

CURSUL SE VA DERSFĂŞURA LA 

BISERICA  (???)................... 

(Organizația )................................... 

In Romania, aceste cursuri au început în anul 

2000, cu aportul a doi distinsi profesori Dr. 
Ruth Bullivant şi Graham Aramm, din U.K., 
desfasurandu-se in numeroase orase de pe 

teritoriul Romaniei. 

 

Aceste cursuri sunt adoptate si acreditate de 

ACC Romania, Scoala de Formare in 
Consiliere Crestina, în acest moment fiind 

considerate printre cele mai importante cursuri 

de instruire în domeniul Consilierii Creştine .  

 

              

             Scoala de Formare in Consiliere 
Crestina instruieste si pregateste  cursanti la 

nivel profesional in domeniul consilierii 

crestine—extinde şi îmbunătăţeste instruirea 

oferită celor ce caută o avansare a aptitudinilor 

de consiliere, şi o cale de acces spre acreditare 

naţională. 

 

             De asemenea sunt acreditate si de 

A.C.C.Romania 

Toate cursurile sunt actualizate constant pentru 

a asigura cele mai noi informaţii şi metode. 

- Cei ce doresc să îşi extindă nivelul de instruire, 

pentru unul de diplomă, pot subscrie pentru 

aceasta, după parcurgerea şi completarea 

cursului de nivelul I, (Fundamental), urmează 

cel pentru Nivelul II – Avansați , format din 3 

module a câte alte 4 zile în vederea obținerii 

Certificatului de Licență . 

-Pentru programul de licență în consiliere 

crestina, se va lucra împreuna cu echipa la 

proiecte în domeniul consilierii, spre expl : 

Depresia, Abuzuri, inclusiv abuzul sexual, 

Droguri, parinți singuri, SIDA, Consiliere 

maritală și Premaritala, etc... 

 


