TEACH FOR FUTURE: Testarea și certificarea competențelor TIC și transfer de bune
practici între cursanți adulți din România-Grecia-Bulgaria, în cadrul Campusului de
Mentorat de la București
Bucureşti, 14 martie 2022 - ANBPR anunță organizarea, în perioada 28 martie 2022-01
aprilie 2022, a Campusului de mentorat din România (C4 - Mobilitate mixtă pentru adulți
privind testarea și certificarea competențelor în domeniul IT și transferul bunelor practici în
cadrul Centrului de excelență din România). La Campusul de Mentorat de la București vor
participa 30 de beneficiari adulți din România, Grecia și Bulgaria. Această activitate face
parte din proiectul Erasmus+ TEACH FOR FUTURE – Educational Transformation of
Adults through Innovation, Technology and Entrepreneurship, cod de identificare 2019-1RO01-KA204-063888.
În urma derulării activităților locale de învățare pentru adulți cu privire la TIC (Marketing
Digital, Colaborare online, 3D Printing și Editare de imagini), Managementul Inovației &
Colaborarea în Rețea și Antreprenoriat & Leadership, cei mai buni 30 participanți adulți din
România, Grecia și Bulgaria au fost invitați să ia parte la Campusul de Mentorat de la
București.
Activitățile Campusului de Mentorat se vor derula atât la Centrul de Excelență în domeniul
TIC din cadrul Bibliotecii Naționale a României (prezentări, tur ghidat, proiecții, expoziții,
demonstrații de soluții TIC inovatoare, bune practici din domeniile 3D Printing, robotică,
digitizare, etc.), cât și în cadrul ECDL EduHub din Veranda Mall (susținerea simulărilor și a
examenelor de certificare ECDL).
După susținerea examenelor de certificare, toți cei 30 de beneficiari adulți vor avea ocazia să
participe la un concurs de Modelare și imprimare 3D, având două componente tematice:
Antreprenor 3D şi respectiv 3D for Life, cele mai inovative idei urmând a fi premiate.
Participanții din România, Grecia și Bulgaria, care şi-au creat machete produse pe diferite
medii, vor opta să se înscrie la concurs după cum urmează:
- Antreprenor 3D: idei antreprenoriale dezvoltate de adulți
- 3D for Life: realizarea de obiecte funcționale prin modelare și imprimare 3D.
“Proiectul TEACH FOR FUTURE reprezintă o inițiativă educațională complexă, grefată pe
nevoile curente de instruire ale adulților din cele 3 țări participante. Atât componenta
transnaţională a procesului de învățare, cât și abordarea colaborativă a acestui demers
formativ fac din TEACH FOR FUTURE o referință educațională de nivel european. În ce
privește transferul de cunoștințe specializate pentru adulți în domenii tematice de mare
actualitate, adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii, proiectul nostru vizează să devină
un model de bună practică replicabil și în alte domenii de expertiză complementare”, a
declarat Ioana Crihană, Managerul proiectului TEACH FOR FUTURE.

Despre TEACH FOR FUTURE: Proiectul TEACH FOR FUTURE este finanțat în cadrul programului
Erasmus+ al Uniunii Europene, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate Strategice. Consorțiul de parteneri este format
din Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – ANBPR, România, Global
Libraries Bulgaria Foundation, Bulgaria, și Initiative for Heritage Conservation, Grecia, precum și parteneri
asociați din toate cele trei țări implicate: Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Metropolitană Bucureşti,
Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" Cluj, Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila, Biblioteca
Județeană “Kájoni János” Harghita, Bulgarian Library and Information Association (Bulgaria) și Learning for
Life (Grecia).
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: e-mail: anbpr_ro@yahoo.com; telefon: (+40) 758 220 291;
www.anbpr.org.ro; www.teachforfuture.ro

