EVENIMENTUL DE DISEMINARE TEACH FOR FUTURE – INSPIRAȚIE ȘI RESURSE PENTRU EDUCAȚIA
ADULȚILOR MARCA ERASMUS+
Întâlnirea profesională de la Parâng a asigurat, de asemenea, cadrul pentru organizarea
evenimentului de diseminare a rezultatelor inovatoare create în contextul proiectului „PREDĂ
PENTRU VIITOR – transformarea educațională a adulților prin inovație, tehnologie și
antreprenoriat” (TEACH FOR FUTURE).
Inițiativă Erasmus+ în domeniul educației adulților, TEACH FOR FUTURE are la bază parteneriatul
dintre Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), în calitate de
lider de consorțiu, Global Libraries Bulgaria Foundation, Bulgaria, și Initiative for Heritage
Conservation, Grecia. Evenimentul de diseminare a pus accentul pe produsele intelectuale aflate în
coordonarea ANBPR, și anume Metodologia inovativă de formarea formatorilor TIC pentru adulți și
respectiv Manualul formatorului pentru derularea campusurilor de mentorat.
Metodologia inovativă de formarea formatorilor TIC pentru adulți reprezintă un instrument
educațional complex, menit să sprijine și să impulsioneze instruirea adulților în utilizarea beneficiilor
tehnologiei. Proiectată în așa fel încât să faciliteze formatorilor utilizarea unei serii de metode și
tehnici de predare TIC moderne, această Metodologie a vizat patru zone de expertiză, și anume:
modelare şi imprimare 3D, editare de imagini, marketing digital și instrumente de colaborare online.
Scopul principal al acestui produs intelectual constă în oferirea de soluții inovative dedicate
procesului de predare-învățare în vederea asimilării și consolidării cunoștințelor TIC de către
cursanții adulți.
Un alt produs intelectual extrem de util creat în cadrul proiectului TEACH FOR FUTURE a constat în
Manualul formatorului pentru derularea campusurilor de mentorat. Acest manual sintetizează
metodele și tehnicile care, aplicând metoda mentoratului, au capacitatea de a stimula dezvoltarea
de noi produse și servicii bazate pe tehnologie. ANBPR și partenerii au conceput un îndrumar în scop
didactic pentru formatorii care intenționează să aplice metoda campusurilor de mentorat ca
activitate inovativă de educația adulților.
“Tematicile abordate sunt foarte ofertante, experții care au contribuit la realizarea celor două
produse intelectuale provin din țări cu perspective educaționale complementare, iar metodele și
resursele propuse sunt creative, bazate pe identificarea nevoilor concrete ale beneficiarilor adulți și
validate din punct de vedere pedagogic în cadrul activităților de instruire din cadrul proiectului”, a
declarat Ioana Crihană, Director Executiv ANBPR și Manager de proiect TEACH FOR FUTURE.
În contextul proiectului TEACH FOR FUTURE au mai fost create și urmează a fi diseminate pe scară
largă: o Curriculă privind predarea Managementului inovației & Colaborării în rețea în formarea
adulților, o Curriculă privind predarea Antreprenoriatului & Leadershipului în formarea adulților, un
Ghid e-Inovator și un Ghid e-Antreprenor.
Consorțiul de parteneri TEACH FOR FUTURE și-a propus să contribuie la îmbunătăţirea şi extinderea
ofertei de oportunităţi de învăţare de calitate ridicată privind tematici educaționale inovative, cu

potenţial de creştere economică, dobândirea și recunoașterea de noi competenţe, aptitudini,
cunoștințe și comportamente, în vederea adaptării la mediul de lucru actual, guvernat de tehnologie,
interdisciplinaritate și cooperare transnațională, care să facă posibilă o schimbare favorabilă a
cadrului educațional și a portofoliului de competențe ale adulților din cele trei țări.

