VALORIZARE

Ce este valorizarea?
Potrivit definiţiei de pe pagina web a Comisiei Europene, valorizarea
înseamnă diseminarea şi pilotarea practicilor cele mai inovatoare,
exploatarea lor în contexte diferite faţă de contextul în care au fost
implementate iniţial şi încorporarea lor treptată în sistemele formale şi
informale de educaţie şi formare profesională, în metodele folosite de
companii şi asociaţii şi în experienţa de învăţare a fiecărei persoane.
Pe scurt,

valorizare =
diseminare

+

exploatarea
rezultatelor proiectelor

Rezultate nu înseamnă doar produsele finale ale proiectului, ci şi
practici, procese şi experienţe (drept pentru care şi proiectele de
mobilitate pot fi valorizate).
Diseminare = un proces planificat prin care se furnizează informaţii
privind rezultatele proiectelor către actori cheie.
Exploatare = un proces planificat prin care să fie convinşi atât indivizii,
cât şi factorii de decizie să adopte rezultatele proiectelor şi să le utilizeze
în proiecte locale, regionale, naţionale şi europene.

E X P L OATA R E
Multiplicare
Nivel micro şi mezo

Mainstreaming
Nivel mezo şi macro

Multiplicarea sau dimensiunea practică a valorizării: în acest caz, se
urmăreşte printr-o strategie structurată, ca utilizatorii finali sau
beneficiarii să-şi însuşească rezultatele proiectelor.
„Mainstreaming-ul” sau dimensiunea politică a valorizării: un proces
planificat prin care se încearcă integrarea rezultatelor obţinute în
politicile locale, regionale, naţionale sau europene.

Mecanisme de diseminare
Materiale tipărite
 Buletine informative sau reviste cu apariţie lunară, eventual în

format electronic. Rolul lor este de a informa publicul ţintă
asupra evoluţiei proiectului.
 Comunicate de presă – trimise mass-mediei şi stakeholderilor, pentru a invita sau atrage atenţia asupra unui eveniment.
Sunt materiale scrise concis, într-o manieră care să faciliteze
preluarea lor ca atare de către jurnalişti. Găsiţi instrucţiuni şi
modele de comunicate de presă la această adresă:
http://www.anpcdefp.ro/valorizare/pr%20kit.pdf
 Articole elaborate pentru presa locală, regională, naţională sau
chiar internaţională.
 Broşuri sau pliante care descriu pe scurt proiectul şi
promovează activităţile şi/sau produsele acestuia.
 Compendii de proiecte
proiecte, cum ar fi cele elaborate de Comisia
Europeană, şi care conţin descrieri/rezumate de proiecte.

WWW
Internetul a devenit instrumentul de diseminare preferat de
milioane de organizaţii şi indivizi. Coordonatorii de proiect folosesc
site-urile în special pentru a furniza informaţii despre proiectul
condus de ei şi a anunţa noutăţile referitoare la activităţi sau
rezultate.
Una din principalele probleme este că echipa de proiect trebuie să
se asigure că publicul ţintă îi şi vizualizează pagina web cu
miliarde de site-uri în spaţiul virtual, nu mai poţi fi sigur că cineva
ajunge şi pe al tău. Nu ajunge doar să construieşti un site, trebuie
să-l şi promovezi activ.
Ce ajută?
Link-uri pe site-uri similare, care trimit către site-ul pe care
încercaţi să-l promovaţi. Promovarea paginii în comunitatea
blogger-ilor. Adăugarea unui buton de RSS feed etc.

Mecanisme de exploatare
Rezultatele proiectelor pot provoca schimbări reale, atât la nivel micro în
vieţile persoanelor şi grupurilor, cât şi la nivel macro influenţând
sistemele şi politicile. Schimbarea este posibilă însă doar dacă
rezultatele sunt adoptate. Aceasta înseamnă exploatarea rezultatelor.
Desigur, cheia succesului este alegerea unor mecanisme de exploatare
care să fie adecvate atât tipului de rezultat, cât şi tipului de beneficiari
care ne dorim să adopte rezultatul respectiv. Dacă rezultatul proiectului
este, de exemplu, o metodă nouă sau un produs nou, atunci mecanismele
folosite ar putea fi transferul, comercializarea, sustenabilitatea. Dacă
proiectul are rezultate mai puţin tangibile, de exemplu, experienţa
dobândită într-o mobilitate, atunci acreditarea poate fi un mecanism mai
potrivit.
Transferul
Transferul potenţează bunele practici prin răspândirea rezultatelor.
Poate avea loc la orice nivel, iar rezultatele pot fi folosite ca atare în
contexte noi, sau pot fi adaptate şi uşor schimbate, pentru a se adapta
unui anumit context.

Comercializarea
Este un mecanism destinat în primul rând produselor tangibile. Pentru
a-l pune în practică, este nevoie de un coordonator de proiect cu veleităţi
antreprenoriale, care să convingă un comerciant să producă rezultatul
respectiv. Atenţie! Este nevoie să lămuriţi problema complexă a
drepturilor de proprietate (atunci când produsul este rezultatul muncii
mai multor parteneri din proiect, de exemplu) înainte de a-l comercializa.
Sustenabilitatea
Faptul că un proiect s-a încheiat, nu înseamnă că rezultatele sale trebuie
să dispară sau să fie complet uitate. Este important ca ele să rămână
vizibile şi disponibile, pe pagina web a proiectului de exemplu, pentru ca
publicul ţintă să aibă în continuare acces la ele.
Acreditarea mobilităţii şi calificărilor
Experienţa mobilităţii este adesea rezultatul unei învăţări informale,
care este greu de cuantificat. Folosiţi instrumente ca Europass
(www.europass-ro.ro), care promovează transparenţa calificărilor, fie ele
formale, informale sau non-formale.

Ghid de valorizare (1)
Orice plan de diseminare şi exploatare bun ar trebui să ia în considerare
nevoile utilizatorilor proiectului, sectorul în care aceştia lucrează şi toate
celelalte părţi interesate (stakeholderi) inclusiv Comisia Europeană.
Pe cât posibil, planul trebuie să fie suficient de flexibil pentru a permite
integrarea altor grupuri ţintă sau altor părţi interesate pe parcursul
proiectului, dacă este cazul.
Identificarea utilizatorilor
Cei care pot beneficia de pe urma rezultatelor proiectului sunt numeroşi
şi diverşi. Organizaţiile implicate în proiecte în general şi în proiecte
finanţate prin programele administrate de Directoratul General Educaţie
şi Cultură pot fi beneficiari importanţi. În acelaşi timp, pot funcţiona şi ca
multiplicatori de informaţie, având acces la organizaţii similare, care nu
sunt neapărat implicate în proiecte, dar care pot folosi rezultatele
proiectelor.
Potenţialii utilizatori au propriile nevoi şi interese şi este important ca

echipa de proiect să le cunoască într-o măsură atunci când elaborează
planul de diseminare şi exploatare. De exemplu, un profesor (din
învăţământul pre-universitar sau universitar) are cel mai probabil, un

câmp mai specializat de interes şi va fi atras de proiectele care au
rezultate direct relevante pentru el. Pe de altă parte, politicienii sau
factorii de decizie vor dori să vadă proiecte cu acoperire mai largă,
ale căror rezultate pot contribui la dezvoltarea sau inovarea
politicilor regionale, naţionale şi europene.
Instrumente utile
Majoritatea proiectelor europene presupun efectuarea unei analize
de nevoi, folosind instrumente cum ar fi sondajele, chestionarele,
cercetări etc. Alte surse utile de informaţii sunt studiile sectoriale
şi consultările cu părţile interesate (stakeholderii).
Nu uitaţi că nevoile beneficiarilor se schimbă în timp. Este nevoie
de o evaluare regulată, pentru a vă asigura că proiectul continuă să
răspundă nevoilor grupului ţintă.

Ghid de valorizare (2)

Să înveţi din experienţe...
Rezultatele concrete ale proiectelor de exemplu produsele finale
sunt relativ simplu de „vândut” către beneficiari. Sunt tangibile şi
atunci este uşor să le promovezi, explicând care sunt avantajele lor,
prin metode tradiţionale de diseminare şi exploatare. Ce se
întâmplă însă atunci când rezultatele unui proiect constau în
experienţe ale oamenilor sau organizaţiilor? Acestea sunt
intangibile, adesea subiective cum le putem valoriza?
Ce sunt experienţele?
Experienţa participării într-un proiect poate fi:
Î Dobândită „ad-hoc” de parteneri, în activităţile proiectului
Î Dobândită de alte persoane care vin în contact cu ideea şi
activităţile proiectului
Î Obţinută prin schimbul de informaţii şi bune practici
Î Dobândită prin evenimente culturale sau prin contactele
informale create într-un proiect

Transmiterea cunoştinţelor informale
Experienţele, prin natura lor, sunt mai greu de diseminat prin
mijloace tradiţionale publicaţii, pagini web, CD-uri, buletine
informative electronice. Există totuşi alte mijloace electronice care
vă pot fi utile comunitatea YouTube (www.youtube.com) de
exemplu, permite postarea de scurte filme pe site-ul youtube şi apoi
inserarea lor pe pagina web a proiectului.
Forumurile online oferă şi ele posibilităţi de diseminare, facilitând
în acelaşi timp discutarea experienţelor şi cererea/primirea de
feedback. Conferinţele, seminariile şi workshop-urile pot fi şi ele
utile, prin organizarea unui forum de discuţii în cadrul
conferinţelor, în care participanţii să-şi povestească experienţele şi
să împartă cu ceilalţi ce au învăţat din aceste experienţe.
Exemplu:
Proiectul Building Bridges across Boundaries, axat pe
diseminarea practicilor de dezvoltare a calităţii în şcolile
din sudul şi estul Europei: http://www.phil.muni.cz/

Ghid de valorizare (3)

Planul de diseminare
Coordonatorii de proiect trebuie să se gândească încă din
momentul scrierii proiectului cum pot să genereze „publicitate”
pentru proiect şi să nu aştepte ca proiectul să fie finalizat pentru a
începe diseminarea acestuia.
Un plan de diseminare bun poate să includă următoarele:
Pagina web a proiectului – design-ul paginii, găzduire,
administrare
Un pliant simplu care să prezinte succint obiectivele
proiectului, în limbile tuturor partenerilor
O bază de date de persoane, organizaţii şi proiecte cheie, care
pot ajuta la diseminarea proiectului sau pot fi interesate de
rezultatele acestuia
Publicarea unor buletine informative, tipărite sau electronice,
cu apariţie regulată

O broşură (sau chiar publicaţie mai cuprinzătoare) finală care
să descrie rezultatele şi produsele cele mai importante ale
proiectului
Conferinţe, seminarii, workshop-uri de diseminare – o
activitate care devine tot mai populară în rândul proiectelor
Activităţi de public relations emiterea de comunicate de presă,
distribuirea de pachete informative pentru presă, publicarea de
mici articole în ziarele relevante. Trebuie făcute toate eforturile
pentru a obţine publicitate gratuită – în mass-media. De aceea,
e nevoie ca materialele distribuite presei să fie captivante şi să
scoată în evidenţă punctele tari ale proiectului.
Planul de diseminare trebuie să implice toţii partenerii proiectului,
nu doar coordonatorul. Fiecare instituţie poartă responsabilitatea
diseminării în propria ţară, în propria reţea de contacte şi în propria
limbă. Numai aşa se poate produce un efect de multiplicare.

Ghid de valorizare (4)

Planul de exploatare
Luaţi în considerare următoarele lucruri atunci când gândiţi un
plan de exploatare a rezultatelor proiectului:
flexibil, care să vă asigure feedback-ul utilizatorilor
 Un demers flexibil
finali în toate etapele proiectului.
 Înţelegeţi-vă grupul/grupurile ţintă – mai precis, înţelegeţi-le
nevoile, aşteptările, motivaţiile. Fiţi pregătiţi să adaptaţi
proiectul la ele. De exemplu, puteţi descoperi pe parcursul unui
proiect că unuia din grupurile ţintă nu-i place să folosească
internetul şi preferă să citească lucruri scrise pe hârtie. Evident
că va trebui să adaptaţi activităţile şi produsele şi să vă axaţi mai
mult pe publicaţii tipărite şi mai puţin pe publicaţii electronice.
 Identificarea grupurilor ţintă nu este o activitate limitată la
perioada de scriere sau de început a proiectului. Partenerii ar
trebui să facă un efort constant pentru a identifica grupuri şi

organizaţii care ar putea fi interesate de produsele şi rezultatele
proiectului, şi să facă schimbările necesare pentru ca produsele
să fie accesibile şi atractive şi pentru acestea.
 Gândiţi-vă la exploatare în sensul cel mai larg al cuvântului. Nu
evitaţi să luaţi în considerare transferul rezultatelor în politici.
Poate că nu este uşor, dar proiectul trebuie promovat în rândul
utilizatorilor finali dar în egală măsură şi în rândul factorilor de
decizie.

Ghid de valorizare (5)

Bugetul pentru diseminare şi exploatare
Activităţile de calitate în domeniul diseminării şi exploatării
rezultatelor pot fi destul de costisitoare. În funcţie de bugetul aflat
la dispoziţie, puteţi opta pentru pagini web sofisticate sau să
trebuiască să vă limitaţi la un simplu buletin informativ trimis
electronic.
Pentru proiectele finanţate prin Directoratul General Educaţie şi
Cultură, Comisia a recomandat în general cheltuirea a 10-20%
din buget pentru activităţi de diseminare şi exploatare
exploatare. Desigur,
cheltuielile vor depinde şi de tipul de proiect şi de conţinutul
proiectului.

Exemplu de cheltuieli legate de diseminare
şi exploatare:

Personal

Ore de muncă petrecute pentru activităţi de
diseminare şi exploatare – elaborarea unui buletin
informativ, pregătirea unei conferinţe etc.

Cheltuieli de transport
şi subzistenţă

Pentru participarea la conferinţe de diseminare,
de exemplu.

Cheltuieli de
comunicare şi TIC *

Design-ul şi găzduirea paginilor web şi/sau bazelor
de date online, costuri de producere a unor
materiale interactive CD-uri etc.

Cheltuieli de tipărire

Costuri legate de crearea, design-ul, tipărirea şi
distribuţia de materiale „pe hârtie” – pliante,
broşuri etc. Nu uitaţi să includeţi şi costurile pentru
traducerea materialelor (în cazul în care se publică
în limbile tuturor partenerilor), sau costurile de
tipărire în mai multe limbi.

Sub-contractare

Subcontractarea unor activităţi cum ar fi tipărirea,
designul web, traducerea şi orice alte servicii care
ies din sfera de expertiză a partenerilor implicaţi
în proiect.

* Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale

Ghid de valorizare (6)

Valorizarea pe scurt
În ce priveşte proiectele finanţate prin Directoratul General
Educaţie şi Cultură, Comisia Europeană recomandă un model în
cinci etape diseminarea şi exploatarea rezultatelor.
1. O justificare clară a obiectivelor de diseminare şi exploatare.
Echipa de proiect identifică nevoile existente, rezultatele
aşteptate şi beneficiarii acestor rezultate.
2. O strategie de identificare a rezultatelor care vor fi
diseminate şi a grupurilor ţintă către care vor fi diseminate
3. Alegerea metodelor care vor fi folosite pentru a aborda
diversele grupuri ţintă şi părţi interesate. Alocarea
responsabilităţilor şi a resurselor între parteneri.
4. Implementarea strategiei, prin identificarea şi colectarea
rezultatelor şi desfăşurarea activităţilor de diseminare şi
exploatare propuse.

5. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor de diseminare şi
exploatare..

Exemplu:
Proiectul REFLECT, http://www.reflectproject.com/
– finanţat prin programul Leonardo da Vinci.
Diseminarea şi exploatarea au avut loc pe tot parcursul
acestui proiect, echipa folosindu-şi reţelele existente
pentru a transmite informaţiile.
Rezultatele proiectului au fost de asemenea
comercializate, iar concluziile cercetării efectuate în
cadrul proiectului au fost integrate in dezbaterea
naţională (în Marea Britanie) privind nevoile de
învăţare.

Resurse utile
Agenţia pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură

Activităţi de diseminare: Socrates

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/overview/Dissemination_activities_overview.htm

Comenius (Socrates Acţiunea 1): informaţii despre proiectele
finanţate

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/overview/comenius_overview.htm#prev

Lingua: informaţii despre proiectele finanţate

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/overview/lingua_overview.htm#prev

Grundtvig (Socrates Acţiunea 3): informaţii despre proiectele
finanţate
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/overview/grundtvig_overview.htm#prev

Minerva (Socrates Acţiunea 5): informaţii despre proiectele finanţate
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/overview/minerva_overview.htm

Diseminarea şi exploatarea rezultatelor – Acţiunea Ka4

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2007/call/index_en.htm#compendia
ka1_ka4

Europa – pagina web a Comisiei Europene

Programul Cultura

Sprijin pentru activităţi de analiză şi diseminare

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc505_en.htm

Programul Europa pentru cetăţeni 2007-2013
Acţiunea 3 – Împreună pentru Europa

http://ec.europa.eu/citizenship/action3/index_en.html

Leonardo da Vinci: compendii şi produse:

http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/new/leonardo2/products/ind
ex_en.cfm

Produse ale proiectelor lingvistice Leonardo da Vinci:

http://ec.europa.eu/education/languages/eu-programmes/doc205_en.htm

Erasmus Mundus – Lista proiectelor selectate

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects4_en.html

Studii de caz

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/case-capitalize_en.html

Procesul de diseminare şi exploatare

Proiectul Reflect – http://www.reflectproject.com/

Altele – ETF (European Training Foundation) – Diseminarea
politicilor EU în domeniul educaţiei şi formării profesionale

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Dissemination_of_EU_policies_EN?Op
endocument

