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             În perioada 2021- 2023, Colegiul Naţional “ Ienăchiţă Văcărescu” este implicat într-un 

nou proiect de parteneriat strategic  KA226 – Parteneriate pentru pregătirea pentru educația digitală 

(Educația școlară) – Inovare -  “EMPOWERING KIDS WITH INTERACTIVE DIGITAL 

LIBRARY” (EmpKIDL) cu numărul de referință 2020-1-ES01-KA226-SCH-095517, alături 

de: University of Malaga (Spania), University of Crete (Grecia), Tashkent State Pedagogical 

University (Uzbekistan), Dimitar Vlahov School (North Macedonia), fiind coordonat de 

Universitatea din Malaga (Spania). 

  

              Obiectivul principal al proiectului este integrarea abilităților de citire și gândire 

creativă în învățământul primar/gimnazial pe o platformă digitală multilingvă de învățământ la 

distanță folosind efecte de transfer între cele două competențe, pe lângă efectele și elementele 

culturale. Proiectul își propune să creeze o bibliotecă digitală pe o platformă online, incluzând 

cărți digitale de povești, cu activități interactive listate sub anumite teme, pentru utilizarea de către 

elevi / profesori, studenți/ profesori de limbi străine sau a altor persoane interesate. Accentul 

principal se va pune pe dezvoltarea lecturii la elevi, alfabetizare, gândire analitică și abilități 

creative care armonizează limba, literatura, cultura și artele pe o platformă web digitală multilingvă 

și multiculturală bogată în conținut. 

În cadrul proiectului, rezultatele pe care ne așteptăm să le obținem sunt enumerate mai jos: 

PRODUCȚIA INTELECTUALĂ (IO) - REZULTATUL AȘTEPTAT (ER) 

IO1: 80-100 de cărți de povești digitale vor fi create pentru studenți/cititori cu vârste 

cuprinse între 10 și 15 ani. 

ER1: Studenții /cititorii vor putea dobândi abilități de citire și gândire creativă prin cărți de povești 

digitale inovatoare cu activități interactive. 



ER2: Cooperarea strategică și structurată între instituțiile de învățământ din UE, furnizorii de 

tehnologie digitală și experții în tehnologii educaționale pentru a dezvolta tehnologii de înaltă 

calitate; resursele digitale vor fi consolidate. 

ER3: Instituțiile partenere se vor putea adapta la schimbările digitale din educație la nivel 

organizațional. 

ER4: Elementele culturale care au loc în literatura de specialitate a țărilor partenere vor putea fi 

transmise. 

ER5: Cărțile de povești digitale multilingve vor sprijini învățarea limbilor străine. 

ER6: Experții și profesorii departamentelor de limbă și literatură ale instituțiilor partenere își vor 

dezvolta abilitățile în procesul de creare a cărților de povești. 

IO2: Va fi creată o bibliotecă digitală utilă, ușor de înțeles, actualizată și bogată în conținut, 

care oferă acces gratuit la grupul nostru țintă și poate fi accesată prin Tehnologii. Acest site 

va fi inovator, deoarece foarte puțini au fost găsiți servind acestui obiectiv și totodată oferă 

o sursă bogată de materiale pentru beneficiari. 

ER7: Vom spori rolurile instituționale ale partenerilor de a crea și disemina conținut digital. 

ER8: Toți potențialii beneficiari din grupul nostru țintă vor accesa cu ușurință biblioteca digitală 

fără nicio taxă. Biblioteca digitală va fi actualizată chiar și după finalizarea proiect. 

ER9: Profesorii vor dezvolta competențe digitale și vor dezvolta caracterul incluziv al 

oportunităților de învățare prin utilizarea bibliotecii digitale. 

ER10: Experții care formează infrastructura tehnică a elaborării ideii își vor spori abilitățile 

software și vor crește gradul de conștientizare cu privire la etapele de realizare a conținutului 

digital în Europa și Asia. 

RESULTS OF LTT 

ER11: Participanții vor dobândi sau vor dezvolta abilități în scrierea creativă. 

ER11: Experții din instituțiile partenere vor crea un șablon comun pentru crearea cărților de povești 

pentru grupul țintă de studenți / cititori. 

ER12: Experții în TIC și software vor crea un cadru comun pentru proiectarea grafică și 

programarea bibliotecii digitale. 

ER13: Toți participanții vor face schimb de informații și bune practici în întreaga Europă. 

ER14: Instituțiile partenere vor fi motivate să dezvolte rețele naționale/internaționale de organizare 

și noi activități. 

         În perioada  03-07.10.2021 a avut loc la Malaga prima reuniune transnațională , gazduită de 

Universitatea Malaga. La această primă întâlnire au participat prof. Zepiși Simona Valinda 

(responsabil de proiect) și  prof. Săvescu Cornelia (responsabil cu diseminarea și valorizarea 

rezultatelor). În cadrul întâlnirii au fost puse în discuție și analizate diverse aspecte legate de 

managementul și implementarea proiectului : sarcini în proiect și termene de execuție, buget, 

monitorizare, realizarea selecției participanților la LTT, contribuția participanților la realizarea 

produselor intelectuale : IO1. Digital Storybooks, IO2. Digital Library, raportarea activităților, 

diseminarea și valorizarea rezultatelor la nivel local/global. 



       Toți partenerii sunt încrezători în rezultatele acestui proiect care, pe lângă caracterul inovativ, 

va avea un caracter instructiv- educativ, într-un mediu modern și atractiv pentru elevi.  

         

 

 

   

 

 Vom reveni cu amănunte pe parcursul implementării acestui proiect. 

Material realizat de: prof. Zepişi Simona Valinda – responsabil  de proiect și prof. Săvescu 

Cornelia - responsabil cu diseminarea și valorizarea rezultatelor 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Această comunicare reflectă numai punctul de 

vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe 

care le conţine. 


