
 

 

 

Iulie 2021 
Competențele tinerilor puse în valoare 

 
 

15 iulie: Ziua internațională a competențelor tinerilor 
World Youth Skills Day 

 
Competențe 
DIGITALE 
 
Cursuri: 
19 - 22 iulie (Vrancea, 
Neamț, Galați, Tulcea, 
Constanța, 30 
participanți) 
 
 
Sesiuni online: 
05.07.2021 
26.07.2021 

Până la finalul lunii iulie 415 tineri au 
participat la cursuri de formare a 
comptențelor digitale. Fiecare 
participant a beneficiat de 24 de ore de 
formare digitală după cum urmează: 
abilități digitale generale (8 ore), abilități 
digitale aplicate și tehnologii pentru 
agricultura durabilă (8 ore), abilități și 
tehnologii digitale aplicate pentru 
ecoturism rural (8 ore). 

Totodată, în toată această perioadă, un 
program continuu personalizat de 
suport și asistență este oferit tuturor 
NEETs sub forma sesiunilor online de 
formare a competențelor digitale. 
Pentru o conetare cât mai bună a 
tinerilor au fost utilizate instrumente 
precum Zoom, Facebook și WhatsApp și 
a fost creat un grup special de 
Facebook. 

CONSILIERE 
PROFESIONALĂ 

Cursuri 
 
Grupa 5:  
06 & 09-12 iulie 
(VN&NT, 30 partipanți) 
 
Grupa 6: 
13 – 17 iulie (VN, NT, 
GL, TL, CT, 30 
participanți) 
 
Sesiuni online cu tema:  
 
„Piața muncii și evoluția 
ocupațiilor”(02&07.07) 
 
„Dezvoltarea abilităților 
și încrederea în 
sine”(08&21.07)  
 
„Metode și tehnici de 
căutare a unui loc de 
muncă” (22&28.07) 

În iulie s-a finalizat programul de 
consiliere profesională în vederea 
facilitării integrării tinerilor din proiectul 
RAISE Youth pe piața muncii, în 
educație, formare sau antreprenoriat. 
Pe parcursul a 5 luni 160 de tineri au 
beneficiat de măsuri personalizate 
privind: 

- Furnizarea de informații privind 
piața muncii și evoluția ocupațiilor: 
pentru 100 de tineri în dormeniul 
agricol (inclusiv agricultura ecologică 
și sustenabilă) și 60 în domeniul 
turismului rural (inclusiv eco-
turism); 

- Dezvoltarea abilității și a încrederii 
în sine a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă în 
vederea luării de decizii privind 
propria carieră; Însușirea de metode 
și tehnici de căutare a unui loc de 
muncă; 

- Evaluarea și autoevaluarea 
personalității în vederea orientării 
profesionale; 

În plus, toți tinerii din cadrul proiectului 
au putu beneficia de recomandările și 
sfaturile experților în cadrul a 12 sesiuni 
online dedicate umrătoarelor tematici: 

- Piața muncii și evoluția ocupațiilor; 
- Dezvoltarea abilităților și încrederii 

în sine; 
- Metode și tehnici de căutare a unui 

loc de muncă. 
 

 
CAPTURĂ ECRAN: 

Participanți la a douăsprăzecea sesiune 
online de consiliere profesională 



 

 

DemoCenter: 
CONSILIERE AGRO 
 
Din martie, până la 
sfârșitul anului tinerii 
interesați să dezvolte 
o activitate agricolă 
sustenabilă vor 
beneficia de sprijin și 
suport din partea 
proiectului RAISE 
Youth. 

Tinerii implicați în programul de agricultură ecologică s-au întâlnit cu furnizorul de 
servicii de consultanță agricolă pentru monitorizarea evoluției culturilor plantate 
dar și pentru recomandări pentru îmbunătățirea actvității (la Galați în 9 iulie 2021) 
și pentru a primi informații despre modalitățile de realizare a irigațiilor (la Vrancea 
și la Galați în 29 iulie 2021). 

15 iulie:  
 
Ziua Mondială a 
Competențelor 
Tinerilor 
 

 

 
Ziua mondială a competențelor tinerilor își propune să celebreze importanța 
educației și formării tehnice și profesionale pentru a-i înzestra pe tineri cu abilitățile 
de care au nevoie pentru viitor.  
 
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a desemnat această zi pentru a 
crește gradul de conștientizare cu privire la importanța investițiilor în dezvoltarea 
competențelor tinerilor. 
 
În 2021 Ziua Mondială a Competențelor Tineretului sărbătorește rezistența și 
creativitatea tinerilor în perioada de criză. Mai multe puteți afla pe https://ilo-
org.zoom.us/webinar/register/WN_07LEcQPwTx6OFlrUWdu38g  

 

https://ilo-org.zoom.us/webinar/register/WN_07LEcQPwTx6OFlrUWdu38g
https://ilo-org.zoom.us/webinar/register/WN_07LEcQPwTx6OFlrUWdu38g

