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Către Inspectoratul Școlar Județean Maramures, 
În atenția Prof. Fanatan Maria, Inspector Școlar General 
 

INFORMARE 
În vederea continuării cursurilor la distanță, prin instrumente digitale complete 

 

Am oferit Kinderpedia Ministerului Educației și Cercetării GRATUIT, fără alte clauze 

Kinderpedia și Ministerul Educației și Cercetării au semnat protocolul nr. 8736/19.03.2020 prin care platforma 
Kinderpedia este pusă la dispoziția școlilor publice, gratuit, pentru a depăși criza pe care educația o traversează 
astăzi. Toate funcționalitățile platformei pot fi folosite de școlile publice fără costuri, pe parcursul acestui an școlar. 
Mai mult, o selecție de 11 module gândite special pentru școală sunt disponibile gratuit, fără dată de expirare.  

Funcționalități complete pentru directori, profesori, părinți și elevi 

Kinderpedia este un instrument inteligent care ajută profesorii și directorii de licee, școli și grădinițe să salveze timp 
și îi menține pe elevi și pe părinți conectați și implicați.  Este o soluție completă de comunicare și management 
dedicată educației, cuprinde orar de activități cu video conferință, modul de catalog și carnet de note, modul de 
teme, ceea ce ne face soluția optimă pentru orice școală. 

 
Directori și personal administrativ Profesori, Elevi și Părinți 

Management Grupe / Clase NOU! Predare video la distanta, ZOOM integrat 

Management Familii Orar Activități 

Planificator copii/elevi Prezența și Raport Zilnic / Scanare Cod QR 

Management Personal Catalog școlar și Carnet de Note 

Administrare Locații Multiple Teme pentru acasă 

Newsletter Modul Documente 

Rapoarte Personalizate Mesaje Rapide 

Fișă Medicală Live Chat 

Meniu Săptămânal Calendar Evenimente cu RSVP 

Chestionare Galerie Multimedia 

Facturare Părinți Colegi de clasă 

  

Kinderpedia ajută staff-ul școlilor și al grădinițelor să salveze între 6 și 9 ore pe săptămână din timpul administrativ 
și să își concentreze eforturile către actul educațional, Îmbunătățește dramatic implicarea părinților, printr-o 
interfață sigură și ușor de folosit, oferă managerilor o perspectivă completă asupra tuturor activităților și comunicării 
din grădiniță.  
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Peste 650 de școli și grădinițe de top din România, cum ar fi  Școala Helikon, Școala Just4Kids, Finnish School Sibiu, 
Ioanid (Grădiniță, Școala, Liceu), Elf Cluj, Școala Aletheea, Deutsche Schule Bukarest, Grădinițele Butterfly, Matei 
International School, Copiii Montessori, Beautiful Minds, Școala Matei Basarab din Pitești, Grădinița 52 București, 
Grădinița 222 București și foarte multe școli publice din toată țara ne sunt deja partenere. Ne recomandă lideri ai 
educației precum Oana Moraru, Elena Lotrean, Oana Moșoiu. 
 

Ne reinventăm când educația are nevoie de noi 

Cursurile tuturor unităților de învățământ s-au suspendat în urmă cu trei săptămâni. Astfel, aproape 2 milioane de 
copii și peste 300,000 de profesori au rămas izolați, fără posibilitatea de a continua învățarea prin mijloacele 
tradiționale.  
Kinderpedia, platforma completă de comunicare și management pentru școli și grădinițe a lansat, la cinci zile de la 
debutul crizei, funcționalitatea de predare video la distanță, integrată în platformă. Prin funcția de video 
conferință, orice activitate din orar se transformă automat într-o lecție video. Elevii primesc notificarea în aplicație 
și se pot alătura direct. 
 
Înrolare asistată pentru școli și profesori. Librărie de tutoriale 
 
Pentru a simplifica procesul de înrolare și a-i familiariza pe profesori și pe părinți cu beneficiile platformei, 
Kinderpedia pune la dispoziția tuturor utilizatorilor o librărie completă de tutoriale în format text și video. De 
asemenea, profesorii și directorii beneficiază de sprijinul permanent al echipei de suport, pentru a opera eficient 
pe platformă, cu câteva click-uri. 

Tutorial cadre didactice Tutorial elevi și părinți 

https://docs.kinderpedia.co/ro/  https://docs.kinderpedia.co/ro/  

 

Platforma educațională românească, recunoscută în Europa:  

• Platforma Kinderpedia a câștigat titlul Innovator of the Year la Gala Business Review Awards 2020 
• Kinderpedia a fost desemnată companie „Tech for Good" de către European Business Angels Network și a 

primit un premiu de la Amazon Web Services, la Bruxelles.   
• Suntem câștigătorii premiului I la acceleratorul Innovators for Children și ai premiului al III-lea la 

competiția Startarium. 
• Comisia Europană ne-a oferit Seal of Excellence pe SME Instrument, Phase II   
• Business Magazin a prezentat Kinderpedia între cele mai inovatoare companii din România, în ediția 

dedicată inovației 
 

Cu considerație, 
Daniel Rogoz, 

CEO si Co-fondator Kinderpedia 
 

 


