Concurs pentru selectarea bunelor practici ale e-facilitatorilor în
favoarea incluziunii sociale
REGULAMENT (V040314)
Articolul 0. Obiectiv
Partenerii proiectului european Leonardo da Vinci RAISE4e-Inclusion (Reinforcing the
Attractiveness, Impact and Skills of e-facilitators for e-Inclusion), care vizează
dezvoltarea și extinderea curriculum-ului e-facilitatorilor, lansează un concurs de „Bune
practici”.
Acest concurs are scopul de a îmbunătăți experiența profesională a e-facilitatorilor
și de a promova mobilitatea acestora, prin schimbul de bune practici. Aceste practici
au ca scop includerea socială și digitală a persoanelor afectate de lipsa anumitor
competențe în domeniul digital, indentificabile pentru postul lor de lucru. Acestea sunt
promovate în întreaga Europă: versatilitatea profesiilor, multidisciplinaritatea, rețele de
centre multimedia ș.a.
Articolul 1. Definiție și caracteristici
1.1.

“Bunele practici” se referă la proceduri sau metode care reprezintă cele mai
eficiente moduri de a obține un obiectiv specific. Acestea sunt practici de formare
care și-au dovedit valoarea și au primit rezultate bune, prin urmare pot fi
recomandate drept model de urmat.

1.2.

“Buna practică” poate fi parte dintr-un dispozitiv de formare - asigură accesul
oficial certificării și recunoașterii de calificare sau de intruire non-formală, de
exemplu: includerea unei structuri diversificate în activitatea de formare - cursuri,
seminarii, stagii, formarea în cadrul practicii - în măsura în care acestea se
bazează pe un scop explicit educativ.

1.3.

“Buna practică” se aplică adulților (începând de la 18 ani), ale căror competențe
de bază trebuie dezvoltate, inclusiv competențele digitale: utilizarea intrumentelor
digitale va ajuta la prevenirea situațiilor de excludere socio-economică sau pentru
a remedia o situație existentă.

1.4.

“Bunele practici” sunt parte a procesului de formare respectând principiile de
proximitate, complexitate și participare:
o

o

o

Proximitatea – o formare situată aproape de practicile, experiențele și
nevoile fiecărui elev, accesibilă unui număr mare de persoane, scopul și
mijloacele fiind ajustate pe diversitățile culturale ale actorilor;
Complexitatea − simultan formarea generală, culturală, vocațională,
consolidarea competențelor sociale și tehnice necesare pentru a-și exercita
drepturile și obligațiile cetățenești, pentru a asigura integrarea și adaptarea
socială și de a găsi un loc de muncă calificat;
Participarea – sistem de formare care implică elevi și formatori,
stimularea învățării și formării individuale și colective.

1.5.

Versatilitatea e-facilitatorilor este, prin urmare, o condiție necesară pentru
realizarea unei astfel de formări: punerea în aplicare a acestor 3 principii implică
mobilizarea de formatori cu competențe în design și animație, în analiza de nevoi
și context, dar și în ingineria de dispozitive.

1.6.

O atenție specială va fi acordată aspectelor tehnologice care stau la baza
acestei practici inovative și originale. Formarea implică e-facilitatori și/sau
Centrul multimedia (structura sa), fiind necesară utilizarea instrumentelor digitale
ca o pârghie de incluziune socială.

1.7.

Se adresează unor probleme specifice cu care se confruntă un grup țintă într-un
context socio-geografic și poate fi transferat la un alt grup țintă într-un alt
context, în special la nivel european.

Articolul 2. Candidați
2.1.

Candidații pentru selecția de bune practici pot fi e-facilitatorii angajați în instituții
private sau publice, fundații, asociații, societăți, sindicate, locuind sau lucrând în
una dintre țările partenere ale proiectului RAISE4e-I.

2.2.

Fiecare e-facilitator poate prezenta anumite documente; doar unul, însă, va fi
selectat de juriu.

2.3.

Autorul bunei practici selectate se angajează să fie prezent la workshop-ul final
(26-28 iunie 2014, București, România), sau să fie înlocuit de un coleg.

Articolul 3. Dosarul de candidatură
3.1.

Documentele trebuie transmise partenerului RAISE4e-I prin intermediul platformei
LimeSurvey până la 30 aprilie, 2014. Acestea trebuie completate în limba
partenerului.

3.2.

Trebuie să trateze următoarele aspecte, utilizând cadrul propus pe platformă:










Contextul formării (caracteristicile organizației care a realizat formarea și
mediul de lucru)
Obiectivele formării pentru organizație și pentru beneficiarii săi
Grup țintă (profil, aptitudini, condiții...)
Condiții și modalități de recrutare
Conținut și metode adoptate
Profilul formatorilor (competențe, implicarea în procesul de formare,
roluri)
Luarea în considerare a celor trei criterii (proximitate, complexitate,
participare) și argumentarea
Evaluarea formării (criterii dezvoltate de organizație)
Exemplele de materiale didactice pot fi introduse ca anexe.

Articolul 4. Modalități de organizare și decizie
4.1.

Fiecare partener (Spania, Franța, Italia, România și Elveția) va organiza un
Comitet de Selecție format din cel puțin trei persoane, incluzând liderul național
RAISE4e-I (Referentul Național) și un expert extern. Acesta din urmă este ales
pe baza unor abilități și experiențe în domeniul incluziunii sociale.

4.2.

Comitetul de Selecție funcționează ca un juriu și selectează două bune practici
transferabile și legate de e-facilitatori pentru incluziune socială, dintre toate cele
primite după transmiterea cererii de propuneri.

4.3.

Deciziile Comitetului de Selecție nu pot fi contestate.

Articolul 5. Diseminare și Valorizare
5.1.

Două practici pe țară (Spania, Franța, Italia, România și Elveția) vor fi selectate.
Rezultatele vor fi comunicate pe 15 mai, 2014. Autorii acestora (10 e-facilitatori
în total) vor fi invitați să participe la workshop-ul final care va avea loc la
București (România) în perioada 26 – 28 iunie 2014, unde fiecare bună practică
va fi prezentată.

5.2.

Pentru a promova diseminarea și schimbul de bune practici, cele mai bune practici
selectate vor fi publicate în limba engleză și în limbile partenerilor. Acestea vor fi
prezentate pe pagina web RAISE4e-I și pe fiecare website al partenerilor, cu
excepția informațiilor confidențiale, în funcție de solicitările candidaților.

