
TEACH FOR FUTURE: Activități locale dedicate formării beneficiarilor adulți din 

România în domeniul TIC, Managementul inovației & Colaborarea în rețea și 

Antreprenoriat & Leadership 

 

Proiectul transnațional „PREDĂ PENTRU VIITOR – transformarea educațională a adulților 

prin inovație, tehnologie și antreprenoriat” („TEACH FOR FUTURE – Educational 

Transformation of Adults through Innovation, Technology and Entrepreneurship”), finanțat 

în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate 

Strategice, a trecut recent într-o nouă etapă de implementare. 

După finalizarea cu succes a sesiunilor de formare de formatori în domeniul TIC pentru 10 

facilitatori din România, Bulgaria și Grecia din această primăvară, proiectul TEACH FOR 

FUTURE a continuat cu derularea activităților de instruire pentru beneficiarii adulți din cele 

trei țări participante în consorțiu. 

În perioada 25 iunie 2021 (data finalizării selecției publice a participanților) și până în data de 

09 septembrie 2021, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 

România (ANBPR), în calitate de lider de consorșiu, a coordonat organizarea sesiunilor de 

instruire din România. Cei 78 de participanți adulți, recrutați prin apel public, au fost 

beneficiarii unor sesiuni intensive pe teme de actualitate în domeniile Tehnologia Informației 

& Comunicaților, Managementul inovaţiei & Colaborarea în reţea și Antreprenoriat & 

Leadership. 

Managementul activităților de training a presupus organizarea unui apel public de selecție la 

nivel național, informarea participanţilor selectați cu privire la conținutul curriculei de 

predare, planificarea tematicilor, achiziţia serviciilor și produselor de  certificare ECDL, 

înscrierea celor 78 de cursanți din România în programele de formare pe cele 3 tematici, 

susţinerea de simulări și testări ECDL pe cele 4 competenţe IT de către adulții din România, 

evaluarea participanților în domeniile Managementul inovaţiei & Colaborarea în reţea și 

Antreprenoriat & Leadership. 

Absolvirea cu succes a programului de certificare se va finaliza cu eliberarea certificatelor de 

participare TEACH FOR FUTURE, dar și a certificatelor ECDL pentru participanții 

promovați. În final, ANBPR va anunța organizarea unei competiți de idei creative privind 

aplicabilitatea cunoștințelor dobândite în mediul real de muncă, urmând ca celel mai bune 

idei să fie selectate pe bază de vot. 

<<Am avut  plăcuta surpriza să constat că, chiar și la vârsta  de 54 de ani, mai poți acumula 

informații de calitate, într-o eră în care informația e intens vehiculată. Cursul de 

Managementul inovației mi-a oferit o nouă perspectivă din care pot privi oportunitățile,  mi-

a schimbat  falsa impresie că timpul nu e niciodată de partea mea, m-a învățat cum să nu 

renunț la vise chiar dacă totul pare să se prăbușească în jurul tău. Schimbul de experiență cu 

cei 77 de cursanți din instituții diferite, de profesii diferite (bibliotecari, profesori, 

     
 

   



informaticieni) a fost o confirmare a posibilității de unitate în diversitate. Curajul de a vorbi 

despre dificultățile întâmpinate de diverse instituții pe perioada pandemiei ca și metodele 

inovatoare aplicate m-au convins încă o dată că posibilitățile sunt variate dacă știm să 

creăm dialoguri constructive. În același timp, constrângerile bugetare au dus la regândirea, 

reorganizarea și, în final, optimizarea serviciilor deja existente. De asemenea, am fost 

impresionată de interesul și respectul pe care moderatorii cursului l-au arătat nu doar 

profesiei noastre, ci și persoanei din spatele profesiei. Consider un succes personal 

parcurgerea acestui curs prin informațiile primite, oamenii pe care i-am cunoscut și starea 

de bine pe care mi-a imprimat-o pe parcursul celor 7 zile. Pentru toate acestea, mulțumesc 

doamnei Ioana Crihană, moderatorilor, doamnei Marilena Chiriță și Elena Oncia. Chiar 

dacă dificultățile întâmpinate în implementarea proiectului au fost destule, sperăm ca 

satisfacția lăsată în sufletele participanților să compensenze în chip pozitiv și să lase loc și 

altor proiecte la fel de valoroase. 

Cursul de leadership din cadrul Teach for Future a fost o surpriză plăcută și binevenită. Am 

avut posibilitatea să conștientizez greșeli de limbaj în comunicarea cu alte persoane, să-mi 

recunosc postúri din limbajul trupului care mă discreditau în fața unui intervievator sau a 

unei autorități, și, cel mai important, să le corectez cu răbdare. Exercițiile făcute pe grupuri 

mi-au dezvoltat abilitatea de-a mă controla în situații concrete și de a-mi testa calitățile de 

posibil lider.  Au fost mai mult decât utile toate informațiile legate de antreprenoriat , de felul 

cum poți să te impui fără să forțezi, prin profesionalism și  onestitate. Mulțumesc doamnelor 

Margareta Tătăruș, Ruxandra Miuți și Alice Roman pentru felul apropiat și plin de înțelegere  

în care ne-au introdus în cursurile predate.>> 

Lenuța Neacșu, Participant TEACH FOR FUTURE  

Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” Bacău 

<<Vă mulțumesc frumos pentru șansa de a participa la aceste cursuri, care sunt deosebit de 

utile, interesante, iar lectorii pasionați, determinați și deschiși să ne arate lucruri noi. Nu pot 

să nu vă spun  că  am fost plăcut surprinsă și impresionată de calitatea 

participanților/colegilor, care m-au cucerit zi de zi. Câteva persoane din grup îmi vor 

ramâne în minte mult timp (chiar dacă nu i-am cunoscut live) și mă vor inspira în ceea ce 

privește  emoția lor, determinarea și iscusința  lor de a dori să se întâmple lucruri frumoase. 

Cu cea mai mare sinceritate și bucurie: Felicitări și un mare MULȚUMESC pentru această 

oportunitate.>> 

Iulia-Valentina Stănescu, Participant TEACH FOR FUTURE 

<<Referitor la sesiunile de marketing digital și de instrumente de colaborare online, aș vrea 

să îi felicit pe lectori pentru formatul atractiv al prezentărilor, precum și pentru foarte 

strânsa colaborare cu participanții. Recunosc, mare parte din aceste noțiuni îmi era deja 

cunoscută (mai ales pentru că am avantajul de a face parte din generația așa-zișilor „nativi 

digitali”), însă a fost o plăcere să mă aflu alături de toți participanții într-un cadru atât de 

destins și vesel. Cursul de editare de imagini a fost iarăși un mare prilej de bucurie, mai ales 

pentru că dintotdeauna mi-am dorit să aprofundez instrumentele de editare, însă timpul mi-a 



pus mereu bețe-n roate. Chiar dacă această sesiune a durat numai trei zile, pot spune că 

facilitatorul a reușit de minune să condenseze informația și să ne ajute să dobândim 

competențele fundamentale pentru stăpânirea unuia dintre cele mai vechi și folosite 

instrumente de editare, GIMP.>> 

Vlad Ababei, Participant TEACH FOR FUTURE 

Proiectul „PREDĂ PENTRU VIITOR” reprezintă o premieră educațională atât sub aspectul 

mix-ului de competențe de educația adulţilor, cât și sub aspectul abordării colaborative, 

transnaţionale și multisectoriale a procesului de predare-învățare. Prin intermediul  

activităților de instruire pentru adulți, facilitatorii TEACH FOR FUTURE din România au 

transferat cunoștințe specializate din domenii tematice de mare actualitate către 78 de cursanți 

adulți, care și-au îmbunătățit astfel șansele de dezvoltare personală și profesională, în acord 

cu cerințele actuale ale pieței muncii. 

Despre ANBPR: Cea mai reprezentativă asociație profesională a bibliotecarilor și bibliotecilor publice din 

România, preocupată de bunăstarea și performanțele profesionale ale membrilor săi, de evoluția domeniului 

cultural național și de emanciparea de substanță a comunităților. Pornind de la principiile de bază ale muncii 

asociative – solidaritate, coeziune, angajare socială și competitivitate – ANBPR pledează pentru susținerea 

educației de calitate, democratizarea accesului la inovație și conștientizarea beneficiilor tehnologiei pentru 

categorii eterogene de utilizatori ai serviciilor de bibliotecă. 

Informații de contact: anbpr_ro@yahoo.com; telefon: 0758 220 291; www.anbpr.org.ro; 

www.teachforfuture.ro  

http://www.anbpr.org.ro/
http://www.teachforfuture.ro/

