Apel organizare Curs-pilot național de competențe digitale pentru grupuri vulnerabile în
contextul proiectului e-Skills for e-Inclusion
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România lansează un apel de
participare adresat bibliotecilor membre privind susținerea unui curs-pilot de competențe digitale
pentru grupuri vulnerabile cu durata de 5 zile, în perioada martie-aprilie 2019.
Această activitate se desfășoară în contextul proiectului e-Skills for e-Inclusion, finanțat în
cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate Strategice, și
implementat de către consorțiul format din Kilcooley Women’s Centre, din Irlanda de Nord,
ANBPR

și

Asociaţia

Consultanţilor

în

Dezvoltare

Comunitară

–

ACDC

din

România, Associazione Ricreativa e Culturale Italiana – ARCI din Italia, Global Libraries
Bulgaria Foundation – GLBF din Bulgaria și Fundacion Esplai din Spania.
Cursul-pilot va avea la bază modulele de training, planurile de lecție și produsele intelectuale
create în cadrul proiectului, și anume: un Ghid pentru formatori, un Manual de training pentru
grupuri vulnerabile, adaptat nevoilor particulare de învățare ale acestora, precum și o
Metodologie de evaluare inovatoare folosind tehnica Digital Storytelling.
Aplicând o serie de principii pedagogice moderne, centrate pe particularitățile intelectuale ale
persoanelor din categorii vulnerabile, sesiunile-pilot, găzduite în fiecare țară participantă, vor
include metode interactive de predare/evaluare, simulări și jocuri pentru a capta atenția și pentru
a motiva cursanții adulți să participe la instruire.
Potrivit scenariului de proiect, 90-120 de cursanți adulți vulnerabili din diferite comunități
dezavantajate din fiecare dintre cele 5 țări participante în consorțiu vor beneficia de o sesiune de
training în domeniul competențelor digitale, urmând ca aceștia să deprindă cunoștințe, abilități și
comportamente care să le permită utilizarea de bază a mijloacelor informatice, ca abilitate
profesională și de viață. Pe parcursul cursului-pilot se vor captura mărturii filmate ale trainerilor

și beneficiarilor, pe baza cărora se vor produce povești digitale, ca instrument de evaluare a
cursului-pilot și a impactului produs asupra participanților.
Condiţii de participare:
Pot participa la apel bibliotecile publice membre ANBPR care îndeplinesc cumulativ
următoarele criterii:






au experiență demonstrată în formarea profesională a adulților;
pot implica minim 2 formatori proprii cu expertiză în lucrul cu grupuri
vulnerabile;
conducerea bibliotecii și-a exprimat acordul pentru implicarea în livrarea cursului;
se pot implica în convocarea participanților aparținând grupurilor vulnerabile;
pot asigura spațiul de desfășurare a cursului-pilot pentru un număr minim de 1520 de cursanți aparținând grupurilor vulnerabile.

În vederea depunerii candidaturii pentru susținerea cursului-pilot, bibliotecile membre ANBPR
vor trimite un email cu subiectul Candidatură organizare curs-pilot e-Skills for e-Inclusion,
până cel târziu vineri, 15 martie 2019, (inclusiv), la adresa: anbpr_ro@yahoo.com, conținând
următoarelor documente:





Scrisoare de intenție care să conțină: datele de identificare ale bibliotecii și ale
celor 2 formatori, perioada propusă pentru desfășurarea cursului-pilot, categoriile
de adulți vulnerabili vizate (Ex.: șomeri, persoane cu deficiențe, persoane
instituționalizate, Roma, seniori, cazuri sociale, femei victime ale violenței în
familie, adulți cu boli cronice, adulți cu venituri scăzute sau în risc de sărăcie etc.;
CV-urile celor 2 formatori;
Acordul conducerii bibliotecii pentru implicarea în livrarea cursului.

În urma centralizării candidaturilor, ANBPR va selecta 1-2 biblioteci membre pentru a organiza
câte o serie de curs pentru 15-20 de cursanți adulți aparținând grupurilor vulnerabile, având ca
scop central standardizarea formării adulților și adecvarea metodelor de instruire la cele mai noi
practici educaționale validate de experiența europeană.
Vă mulţumim pentru colaborare!

