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CUPRINS:

Proiecte internaționale
• NewLib- New Challenge for Public Libraries
• Learning circle in libraries

Consultanță
Training și dezvoltare organizațională

Proiecte naționale
• CODE Kids- copiii fac coding în bibliotecile publice
• Ora să ȘTIM- STEM Volunteer Readers



New Challenge for Public 
Libraries (New Lib)

Prin proiectul New Challenge for Public Libraries (New Lib) am creat o 
comunitate transnaţională formată în jurul bibliotecilor publice active, în
țările europene implicate, pentru a împărtăși bunele practici în testarea
metodologiei human centred design (design centrat pe om), în
conceptualizarea de servicii inovative şi în implicarea activă a 
cetățenilor/audienţei în crearea acestora.

Perioada: Mai 2016 – Aprilie 2018
Buget: 340 266.08 EUR
Finanțator: Comisia Europeană
în cadrul Programului Europa Creativă – Subprogramul Cultură



Obiectivul principal al proiectului Learning circle in libraries este de a îmbunătăți şi de a 
extinde complexitatea şi eficiența oportunităților educaționale pentru cursanții adulți, prin
facilitarea accesului la conținutul online util, studiul eficient și îmbunătățirea abilităților de 
învățare pe tot parcursul vieții.
Cercul de învățare este o comunitate mică de învățare, facilitată de un bibliotecar. Cursurile
gratuite, online, utilizate în cercurile de învățare, sunt de a sprijini abilitățile digitale și
abilitățile de lucru / academice. Această metodologie a fost concepută pentru a atenua multe
dintre problemele cu care se confruntă cursanții cu cursuri online, incluzând o lipsă de 
motivație, bariere digitale și izolare.

Perioada: Septembrie 2018- August 2021
Buget: 370,680 EUR
Finanțator: Erasmus+, Acțiunea Parteneriate strategice

Learning circle in 
libraries



NAŢIONALE

PROIECTE



Ora să ȘTIM- STEM Volunteer Readers

Proiectul “STEM Volunteer Readers” a fost derulat în Germania cu un mare succes încă de la lansarea sa din 2015 și se 
bazează pe studii științifice care arată că, în special la vârsta școlii primare, abordarea subiectelor și întrebărilor legate 
de știință, tehnologie, informatică şi matematică (ŞTIM) au impact asupra modului în care copiii se exprimă și a formării
abilităților lor de lectură. 

Activităţile vor genera un interes deosebit față de comunicarea verbală şi alte forme de comunicare, deoarece copiii
trebuie să identifice și să descrie fenomenele cercetate și să-și exprime gândurile și ideile. Ca o primă etapă a 
proiectului “Ora să ȘTIM”, formatorii asociaţi Fundației Progress vor instrui minim 130 de bibliotecari din România după
un curs de bază ce va fi găzduit de Biblioteca Naţională a României. 

Următorul pas va fi apoi ca bibliotecarii să citească săptămânal copiilor cu vârste
cuprinse între trei şi zece ani, din cărţile cu tematică ŞTIM. Pentru a le ajuta în acest
scop, bibliotecile vor primi cutii de cărți gratuite special selectate şi materiale
dezvoltate de Fundația Progress ce oferă sugestii de activități. 

Aceştia vor preda modalități de asociere a cărților de copii cu tematica ŞTIM adecvată
vârstei şi vor fi urmate de activități practice.

Proiectul “Ora să ȘTIM” se va desfășura în 12 județe din România – Argeș, Bihor, 
Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Prahova, Mureș, Neamț, Sălaj, Vâlcea și Vrancea.

Perioada: Octombrie 2018- Iulie 2019
Parteneri: 150 de biblioteci publice din România
Buget: 47,400 EUR
Finanțator: Deutsche Telekom Stiftung



CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice 

Proiectul CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice are ca scop crearea unei mișcări de coding și STEM 
în care copii, tineri și bibliotecari din mendiul rural și urban mic își dezvoltă competențele digitale și se implică în
viața comunității din care provin prin rezolvarea unor teme digitale creative. Prin activitățile de formare și
atelierele organizate este deschisă o altă fereastră către explorarea lumii digitale cu oportunitățile sale de 
dezvoltare și învățare, astfel încât peste 2000 de copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, să fie încurajați să se 
implice activ și chiar să urmeze o carieră în tehnologie. Biblioteci publice din 15 județe ale României sunt sau vor
deveni parteneri strategici ai proiectului, implicate direct în implementarea acestuia, prin personalul angajat și
spațiile deținute.

Prin acest proiect, Fundația Progress își propune să faciliteze un program pe termen
lung de formare în competențe digitale pentru copiii aflați în mediile rural și urban mic 
mai izolate, printr-o abordare tip action learning. Importante centre de învățare pe tot 
parcursul vieții și de inovare socială, bibliotecile au un rol central pentru învățarea
tehnologiei și utlizarea Internetului într-un mod practic de către grupuri vulnerabile.

Perioada: Ianuarie 2018- Decembrie 2020
Parteneri: Romanian-American Foundation, Asociația Etic, 
bibliotecile publice din România
Buget: 550,000 USD
Finanțatori: Romanian-American Foundation, Orange 
România, FarmExpert, Societe General



Consultanță
Training și dezvoltare organizațională

Ca parte a strategiei sale de poziționare pe piață, Fundația Progress oferă și soluții de training și
formare în sprijinul dezvoltării organizațiilor din mediul business, din sectorul non profit sau
public. 
Toate serviciile Fundației Progress au ca scop principal îmbunătățirea perfomanței indivizilor și a 
organizațiilor partenere. Atât oamenii cât și organizațiile contribuie la binele societății dacă își
îmbunătățesc performanța și își modifică comportamentul prin deprinderea de noi competențe, 
care să răspundă provocărilor și apariției noilor tehnologii.

Programele de training pe care Fundația Progress le livrează sunt 
personalizate și pornesc de la experiența concretă a participanților,  spre
utilizarea modelelor teoretice și susținerea lor în implementarea
schimbărilor de  comportament.

Programele de training incluse in portofoliul organizației sunt:
• Eficiența echipelor;
• Dezvoltarea competențelor de management;
• Gestionarea relațiilor cu clienții;
• Human Centered Service Design;
• Crearea stării de bine în organizații (organizational wellbeing) prin

metodologia povestirilor digitale

Buget: 18.700 lei
Clienți: Bergerat Monnoyeur România, Eneria România, Biblioteca Județeană I.S. 
Bădescu Sălaj



Prin paşi mici, salturi uriaşe!
www.progressfoundation.ro

http://www.progressfoundation.ro/

