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Comunicat de presă 
Lisabona, 15.12.2021 
 

Kinderpedia și FAPOESTEJO pun bazele unui parteneriat menit să 
aducă alfabetizarea și incluziunea digitală în școlile portugheze 
 
Kinderpedia - soluția completă de comunicare și management pentru educație - și FAPOESTEJO - cea mai mare federație 
de asociații de părinți din Portugalia, care reprezintă familiile a 130.000 de elevi din West, Lezíria Tejo și Médio Tejo - au 
semnat un parteneriat cu condiții speciale pentru ca școlile portugheze din regiunea FAPOESTEJO, să aibă acces la 
Kinderpedia. 
Acordul promovează creșterea alfabetizării digitale și incluziunea digitală în educație prin utilizarea Kinderpedia, prin 
simplificarea proceselor de gestionare în creșe, grădinițe și școli și plasarea parteneriatului profesor-elev-părinte în 
centrul actului educațional. Astfel, Kinderpedia devine sistemul unic de operare al școlilor din aceste regiuni, aducând 
un instrument digital inovator care sprijină atât procesul de învățare față în față, cât și cel online și accelerează 
transformarea digitală a educației. În plus, școlile au acces la formare certificată pe diferite teme din cadrul Active 
Learning, oferită de Asociația portugheză HighScope, un alt partener Kinderpedia din Portugalia. 
"Sprijinirea conducerii vizionare și a transformării în educație a făcut parte din misiunea Kinderpedia încă de la 
înființare. Sărbătorim cu mare satisfacție acest protocol cu FAPOESTEJO, cea mai mare și mai recentă federație de 
părinți din Portugalia", a declarat Daniel Rogoz, CEO al Kinderpedia. 
"Creșterea alfabetizării digitale și a incluziunii digitale sunt obiective pe care Guvernul portughez și Uniunea 
Europeană le consideră importante pentru dezvoltarea societății noastre, iar Kinderpedia este un jucător activ în 
acest proces. În plus, nu trebuie să uităm că legătura dintre școală și familie este crucială pentru dezvoltarea integrală 
a copiilor și tinerilor, atât la școală, cât și în viață.", spune Filipa Lemos Cristina, reprezentantul Kinderpedia în 
Portugalia. Citește și despre Implicarea familiei în educație – principalul predictor al succesului în viață. 
Colaborarea dintre Kinderpedia și FAPOESTEJO va începe cu un grup de școli pilot, unde vor fi urmărite și raportate 
beneficiile implementării Kinderpedia în comunitatea școlară respectivă. 
 
Kinderpedia este o platformă inovatoare pentru educație care oferă toată infrastructura digitală necesară pentru ca instituțiile de învățământ să lucreze 
inteligent și să comunice în mod eficient și transparent, atât la clasă, cât și online. În prezent, mai mult de 2.000 de școli și grădinițe din 14 țări de pe patru 
continente, totalizând aproape 200.000 de utilizatori, sunt înregistrate pe Kinderpedia. Kinderpedia este găzduită în cloud, este disponibilă în 15 limbi și 
funcționează ca o aplicație mobilă nativă pentru Android și iOS, atât pentru profesori și directori, cât și pentru elevi și părinți. Soluția a fost recunoscută pe scară 
largă pentru caracterul său inovator și impactul social, prin câștigarea mai multor premii, cum ar fi Seal of Excellence, acordat de Comisia Europeană. 
 
FAPOESTEJO este cea mai nouă și cea mai mare Federație a Asociațiilor de Părinți din Portugalia, unde este responsabilă pentru reprezentarea a trei regiuni, 
West, Lezíria Tejo și Médio Tejo, cu o suprafață totală de 9044 km², cu aproximativ 128.500 de elevi, cu 65 de grupări, cu 876 de școli, din 36 de municipalități. 
Acest proiect provine de la un grup de Asociații de părinți care împreună desfășoară acțiuni comune din 2016, grupul a crescut în mod constant, cu organizarea 
de Întâlniri regionale pentru Asociațiile de părinți și tutori, întotdeauna axate pe apărarea interesului superior al copiilor și tinerilor noștri. Prin această uniune, 
de împărtășire a ideilor și a opiniilor diverse, vom ajuta la creșterea Mișcării Asociative a Părinților (MAP), unde, împreună cu Școlile, Asociațiile de Părinți și 
Tutorii, vor prezenta soluții comune și vor dezvolta proiecte pentru dezvoltarea formării părinților, concentrându-se pe obiectivul de îmbunătățire continuă a 
educației. 

 
 
 


