ANUNŢ DE SELECŢIE PARTICIPANŢI
CURS DE FORMARE DE LUCRĂTORI DE TINERET
Asociația pentru Dezvoltare prin Educație, Informare și Susținere - D.E.I.S
selectează 16 persoane, care vor fi formate în domeniul muncii de tineret. În urma cursului
autorizat de ANC, cei 16 participanți vor deveni lucrători de tineret autorizați conform
codului COR 341205.
Activitatea se desfaşoară în cadrul proiectului “Voluntar Urban - Lucrătorul de
Tineret, un sprijin în dezvoltarea comunității“ finanţat prin granturile SEE 2009- 2014,
în cadrul Fondului ONG în România. Tot în acest proiect, participanții vor avea
oportunitatea de a-și dezvolta competențele de consiliere pentru tineri prin participarea la
cursul de “Abilități de consiliere pentru lucrătorii de tineret”. Obiectivul principal al
proiectului este creșterea numărului de lucrători de tineret care să practice această
meserie în cadrul comunității băimărene.
Activitățile principale din proiect sunt:
1 training de Lucrător de Tineret autorizat ANC pentru meseria de lucrător de tineret în
perioada (27 – 31 iulie 2015)
1 curs de dezvoltarea abilităților de consiliere pentru lucrătorii de tineret, în perioada (10 -14
august 2015)
1 stagiu de voluntariat de 150 de ore la Centrul de Tineret în Baia Mare în perioada
septembrie 2015 – ianuarie 2016

Cursul de Lucrător de Tineret este construit pentru a profesionaliza
activitatea persoanelor care lucrează cu tinerii, pentru a ridica standardele
procesului de învățare non-formală.
Cursul de perfecționare pentru ocupația de Lucrător de tineret (cod COR
341205) oferă următoarele competențe:
1.
2.
3.
4.

Sprijinirea procesului de învățare informală a tinerilor,
Proiectarea planului de dezvoltare personală și profesională,
Dezvoltarea cooperării în comunitate
lnformarea beneficiarilor.

Obiectivele cursului
La finalul cursului participanții vor fi capabili să:

-

definească tânărul;
distingă profilul lucrătorului de tineret,
definească serviciile pentru tineri,
demonstreze abilități de analiză a nevoilor tânărului,
demonstreze abilități de comunicare,
demonstreze abilități de influențare a grupurilor,
demonstreze abilități de luare a deciziilor,
demonstreze abilități de conducere a u nui proces de învățare,
identifice comportamente discriminatorii,
organizeze activități pentru tineret,
realizeze metode de învățare non-formală,
realizeze un plan de dezvoltare pentru tânăr

Descrierea cursului de “Abilități de Consiliere pentru lucrătorii de tineret”
Cursul oferă dezvoltarea și îmbunătățirea următoarele cunoștințe și abilități:
-Creearea și utilizarea contextului de consiliere
-Evaluarea nevoilor de consiliere
-Elaborarea intervenției
-Întărirea resurselor psiho-emoționale ale tânărului
La finalul cursului participanții vor fi capabili să:
-să definească problemele psiho-emoționale ale tânărului
-să diferențieze ariile de consiliere specifice lucrătorului de tineret
-să definească activitatea de consiliere
-să diferențieze între consilierea planificată și consilierea de urgență
-să practice abilitățile de consiliere ale tânărului
-să demonstreze utilizarea metodelor și instrumentelor de evaluare a tânărului în
vederea consilierii
-să stabilească obiectivele de consiliere ale tânărului
-să construiască planul de consiliere al tânărului
-să demonstreze aplicarea metodelor de intervenție în consilierea tânărului
-să creeze metode de intervenție pentru consilierea individuală a tânărului
-să creeze metode de intervenție pentru consilierea în grup a tinerilor
-să demonstreze utilizarea metodelor specifice de consiliere vocațională a tânărului

Cerințe pentru participanți:
- minim studii medii demostrate prin copie după diploma de bacalaureat,
- disponibilitatea de a face 150 de ore de voluntariat la Centrul de Tineret Baia Mare,
- completarea formularului de înscriere online ce poate fi găsit pe site-ul
www.deis.ro la secțiunea Voluntar Urban
Participanţii selectaţi se angajează să participe la ambele cursuri de formare și să
facă cele 150 de ore de voluntariat la Centrul de Tineret din Baia Mare.
Costurile de participare la cursuri (materiale de curs, formatori, teste intermediare și
examenul de absolvire) cât și costurile activităților organizate în timpului stagiului de
voluntariat sunt asigurate de către Asociația DEIS prin acest proiect.
Termenul limită de înscriere este 8 iulie 2015.
La finalul proiectului cei 16 lucrători de tineret vor avea o un certificat ANC pentru
meseria de lucrător de tineret, o diplomă de participare la cursul de Abilități de
consiliere, un contract de voluntariat și un certificat de voluntariat care să ateste
competențele dobândite în timpului stagiului.
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