Anunț selecție participanți la activitatea internațională
de învățare pentru tineri din Lituania

„Asociația EVEREST, în parteneriat cu Step Institute (Slovenia), Gender Studies(
Republica Cehă), Balkanplan (Bulgaria), Ludor Ludor Engineering (România) si Ateities
Kūrybinės idėjos (Lituania) derulează proiectul ,,Abilități profesionale de mentorat și coaching
online pentru instruirea tinerilor – ONLINE MENTOR``, finanțat de Uniunea Europeană prin
Programul Erasmus+, parteneriate strategice în domeniul dezvoltării şi consolidării competențelor
tinerilor. Proiectul se adresează tinerilor formatori, lucrătorilor de tineret și mentorilor din rândul
asistenților medicali, asistenților sociali și profesorilor.
Obiectivul general al proiectul este acela de a facilita accesul tinerilor pe piața muncii și
tranziția acestora de la statutul de adolescent la cel de adult, prin dezvoltarea competențelor de
astfel încât șansele acestora de angajare să crească. Prin implementarea proiectului se urmărește
dezvoltarea unui program de mentorat mixt (online și față în față), incluzând un curriculum de
formare inovativ, materialele de învățare noi online și față în față, un ghid de peer-coaching și o
colecție de bune practici privind egalitatea de șanse și nediscriminarea în carieră.
Activitățile desfășurate în cadrul proiectului vor contribui la reducerea anxietății în rândul
tinerilor candidați la un job, la reducerea stresului și a oboselii din primul an de muncă prin
îndrumarea oferită de mentor, la dezvoltarea abilităților de comunicare și a spiritului de echipă la
locul de muncă.
În perioada 13 – 17 mai 2019, la Telsai, în Lituania, va avea loc cursul internațional
mixt, online și față în față, ,,Abilități profesionale de mentorat și coaching`` care se adresează
tinerilor asistenți medicali, asistenți sociali, cadre didactice, cu vârsta cuprinsă între 18-30 ani, în
căutarea unui loc de muncă sau în primii ani de carieră.
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Asociația Everest și Ludor Engineering au decis să realizeze împreună un proces de
selecție a celor 8 participanți la această activitate, la care se pot înscrie asistenți medicali, asistenți
sociali și cadre didactice din școli vocaționale (inclusiv din școlile postliceale sanitar).
Participanții la curs vor beneficia de un sprijin financiar de 550 euro.
! Important: cursul va fi susținut în limba engleză.
Persoanele interesate sunt invitate să își depună candidatura în perioada 19.11.2018 –
05.12.2018, prin e-mail la adresa: office@asociatiaeverest.ro.
Criteriile de selecție ale candidaturilor sunt:
-să facă parte din următoarele categorii profesionale: asistenți medicali, asistenți sociali și cadre
didactice, în special din școli vocaționale (inclusiv școli postliceale sanitare);
-să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 30 ani;
-să dovedească o bună cunoaștere a limbii engleze;
- să fie motivat să participe la curs și să desfășoare activități de diseminare a proiectului după
participarea la evenimentul de învățare.
Dosarul de candidatură va conține:


Curriculum Vitae, format Europass;



Scrisoare de intenție;



Diplomă care atestă cunoștințele de limba engleză, dacă este cazul.

Metodologia și calendarul selecției :


Dosarele de candidatură vor fi primite în perioada 19.11.2018 – 05.12.2018, pe e-mail la
adresa: office@asociatiaeverest.ro.



Acestea vor fi evaluate de o comisie de selecție care va reuni membri ai echipelor de proiect
ale celor două organizații care se va întruni pentru deliberare în data de 7.12.2018.



Fiecare candidat va primi o nota pentru fiecare criteriu de selecție, media acestora
reprezentând nota de departajare intre candidați. Se va avea în vedere includerea a minim
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2 participanți pe lista de rezervă. Regula primului venit primează la departajarea
participanților cu punctaje egale.


Lista candidaților declarați admiși în ordine descrescătoare a punctajelor va fi afișată pe
paginile web ale organizațiilor (www.asociatiaeverest.ro, www.ludoreng.com ) și a
proiectului (www.onlinementor.eu ) în data de 10.12.2018.



Eventualele contestații se vor putea depune în data de 11.12.2018, pe aceiași adresă de email. Acestea se vor soluționa de către comisia de contestații în termen de 24 de ore
lucrătoare.



Afișarea rezultatelor finale, a candidaților declarați admiși, a celor respinși și a candidaților
de rezervă se va face în data 13.12.2018, pe paginile web ale organizațiilor.
Important! Participanții selectați se vor obliga să parcurgă în mod riguros sesiunile de

pregătire pedagogică și culturală obligatorii acestor mobilități, vor finaliza cursul online înainte
de deplasarea în Lituania și vor realiza fiecare minim o activitate de diseminare a cursului, la
întoarcere, sub supervizarea echipei de proiect.

Afișat astăzi,
16.11.2018
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