
 Γεγονότα:
"Η κατάσταση του Covid-19 έχει επηρεάσει τη μάθηση 1,6
δισεκατομμυρίων μαθητών σε 195 χώρες παγκοσμίως." (United
Nations). Το 64% των εκπαιδευτικών έχουν ανεπαρκείς ΤΠΕ/
ψηφιακές δεξιότητες (OECD).

Βασικές αρχές του έργου:
Το έργο Di2Learn θα ακολουθήσει μια ΤΡΙΠΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, η
οποία θα περιλαμβάνει ένα ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για εκπαιδευτικούς, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ για μαθητές,
γονείς και μια ΣΥΛΛΟΓΗ βασικών εργαλείων, πόρων, καλών
πρακτικών, παραδειγμάτων κ.λπ. για την απόκτηση των
βασικών ψηφιακών ικανοτήτων και τεχνικών διδασκαλίας/
μάθησης.  

 
Κοινοπραξία Εργου: 
1. University of Social Sciences - ΠΟΛΩΝΙΑ 
2. European Digital Learning Network - ΙΤΑΛΙΑ 
3. Emphasys Centre - ΚΥΠΡΟΣ
4. Politeknika Ikastegia Txorierri - ΙΣΠΑΝΙΑ
5. Parent’s Association “Step by Step” - ΚΡΟΑΤΙΑ
6. PCG Polska - ΠΟΛΩΝΙΑ 
7. Fundatia EuroED - ΡΟΥΜΑΝΙΑ

H Έκθεση για τη διδασκαλία, τη
μάθηση και την αξιολόγηση στην εποχή
μετά το covid-19 
H Εργαλειοθήκη Tριπλής Xρήσης
Di2learn: μεθοδολογία και
κατευθυντήριες γραμμές για
εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές 
H Εικονική ακαδημία di2learn για
εκπαιδευτικούς-μαθητές-γονείς
(πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητά) 
Η φυσική και εικονική ακαδημία
di2learn: προετοιμασία μεντόρων
di2learn 

Η ολοήμερη εναρκτήρια συνάντηση του
έργου Di2Learn πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά μέσω Zoom στις 23 Απριλίου
2021. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν τους οργανισμούς τους και
να γνωριστούν μεταξύ τους. Οι βασικές
αρχές του έργου παρουσιάστηκαν από τον
Συντονιστή (SAN) με την υποστήριξη του
 Emphasys. Συζητήθηκαν ένα προς ένα τα
ακόλουθα τέσσερα  αποτελέσματα: 

1.

2.

3.

4.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση αντανακλά μόνο
τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται
σε αυτήν. "Di2Learn - εξ αποστάσεως ψηφιακή διδασκαλία και μάθηση στην εποχή μετά το Covid-19" αριθμός έργου:
2020-1-PL01-

Οκτώβρης, 2021 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ COVID-19 

ΤΕΥΧΟΣ 1° 

Το έργο Di2Learn ξεκίνησε
την 1η Απριλίου 2021 

Εναρκτήρια
συνάντηση έργου



Στο πλαίσιο του έργου Di2Learn, οι εταίροι
διεξήγαγαν ομάδες εστίασης κατά την περίοδο
Ιουνίου-Ιουλίου 2021. Ήταν μια εξαιρετική
ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες πριν από το
Covid και μετά τον Covid  όσο αφορά τη
διδασκαλία και τη μάθηση. Περισσότερα από 60
μέλη των ομάδων-στόχων του έργου
(εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) συζήτησαν τις
προκλήσεις που αντιμετώπισαν και τις λύσεις
που εφάρμοσαν. Κάθε εταίρος του έργου
ετοίμασε μια έκθεση με τα αποτελέσματα της
συζήτησης. 

Η κοινοπραξία ανέπτυξε, επικύρωσε και
εφάρμοσε εργαλείο ελέγχου εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης για σχολεία. Το εργαλείο ελέγχου
θα βοηθήσει τα σχολεία να προσδιορίσουν τις
ανάγκες, τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες και τα
υπάρχοντα κενά, καθώς και την ετοιμότητά τους
να προσφέρουν εξ αποστάσεως μάθηση στις
ομάδες-στόχους τους. Το εργαλείο θα είναι 
 μέρος της ηλεκτονικής πλατφόρμας του έργου. 
Μείνετε συντονισμένοι ... 
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ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ! 

Δραστηριότητες 1ου
Αποτελέσματος 

www.di2learn.eu

di2learn.info@gmail.com

@di2learn 

@Di2learn2021 
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