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             În perioada 2021- 2023, Colegiul Naţional “ Ienăchiţă Văcărescu” implementează un 

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:  Malaga 

(Spania), University of Crete (Grecia), Tashkent State Pedagogical University (Uzbekistan), 

Dimitar Vlahov School (North Macedonia), fiind coordonat de Universitatea din Malaga (Spania). 

           Proiectul  “Empowering Kids with Interactive Digital Library”este un proiect inovativ care 

se axează pe integrarea alfabetizării, cititului, gândirii analitice și competențelor creative la nivelul 

educației școlare pe o platforma digitală multi-lingvă pentru învățare la distanță utilizând efectul 

de transfer între aceste competențe pe lângă elementele artistice și culturale. Are ca scop crearea a 

două produse intelectuale care vor conduce la atingerea obiectivelor proiectului. Cărțile cu povești 

digitale sunt îmbogățite cu activitati - suport pentru întelegerea textului citit ( pre/while/post 

reading) în 6 limbi și o bibliotecă digitală pe o platforma web unde se vor regăsi aproximativ 600 

de povești digitale în limbi diferite și alte materiale.  

          În intervalul 20-22 mai 2022 a avut loc la Târgoviște a doua reuniune transnațională, 

gazduită de Colegiul Naţional “ Ienăchiţă Văcărescu”.  În cadrul întâlnirii au fost puse în discuție 

diverse aspecte legate de managementul și implementarea proiectului : analiza etapei de 

implementare, analiza primului produs intelectual, calitatea poveștilor create, detalii legate de 

designul broșurii, instrumente de digitalizare  a poveștilor în vederea realizării celui de-al doilea 

produs intelectual, termene de execuție, articole științifice, vizibilitatea proiectului, Empower kids 

with Interactive Digital Library (empkidl.eu), 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.  

https://empkidl.eu/
https://empkidl.eu/
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