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PREDAREA ȘI ÎNVĂȚAREA DIGITALĂ LA DISTANȚĂ 
ÎN ERA POST-COVID-19 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Proiectul Di2Learn a început 
pe data de 1 aprilie 2021 

Statistici: 
“Provocarea Covid-19 a afectat învățarea a 1,6 miliarde 
de cursanți din 195 de țări din întreaga lume.” (ONU). 64% 
dintre profesori au competențe TIC/digitale inadecvate 
(OCDE). 

Fundamentele proiectului: 
Proiectul Di2Learn va urma o ABORDARE TRIPLĂ, care 
va include un CURS DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 
pentru profesori, ATELIERE pentru elevi și părinți și o 
COLECȚIE DE INSTRUMENTE esențiale, resurse, bune 
practici, exemple etc., pentru a dobândi competențele 
digitale esențiale și tehnicile de predare/învățare. 

Parteneri contractuali: 
1. SPOLECZNA AKADEMIA NAUK - POLONIA 
2. EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK - ITALIA 
3. EMPHASYS CENTRE - CIPRU 
4. POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI - SPANIA 
5. ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI  “STEP BY STEP” - CROAȚIA 
6. PCG POLSKA - POLONIA 
7. FUNDATIA EUROED - ROMÂNIA 

 
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de 
vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru utilizarea informațiilor conținute în 
aceasta. "Di2Learn - Predarea și Învățarea Digitală la Distanță în Era Post-Covid-19" Numărul 
proiectului:2020-1-PL01-KA226-SCH-095530.

Întâlnirea de 
demarare a 
proiectului 
Întâlnirea de lansare a proiectului 
Di2Learn a avut loc online pe Zoom, 
timp de o zi întreagă, pe 23 aprilie 
2021. Partenerii au avut ocazia să-și 
prezinte organizațiile și să se cunoască 
reciproc. Fundamentele proiectului au 
fost prezentate de către coordonator 
(SAN), cu susținerea Emphasys. Unul 
câte unul, cele patru produse 
intelectuale au fost discutate: 

1. Raport Blueprint privind predarea, 
învățarea și evaluarea în era post 
COVID-19 

2. Trusă triplă de prim ajutor 
Di2Learn: metodologie și orientări 
pentru profesori, părinți și elevi 

3. Academia virtuală Di2Learn 
academia pentru profesori-elevi-
părinți (platformă și aplicație 
mobilă) 

4. Academia fizică și virtuală 
Di2Learn: pregătirea noilor 
mentori Di2Learn 



 

ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL 
PROIECTULUI: IO1 

Ca parte a primului produs intelectual din cadrul 
proiectului Di2Learn, s-au organizat focus 
grupuri de către parteneri în perioada iunie-iulie 
2021. A fost o oportunitate grozavă de a împărtăși 
experiențe de predare și învățare trăite înaintea, 
în timpul și după pandemia de COVID-19. Mai 
mult de 60 de membri ai grupurilor țintă ale 
proiectului (profesori, elevi, părinți și directori de 
școli) au discutat despre provocările cu care s-au 
confruntat și soluțiile pe care le-au implementat. 
Fiecare partener de proiect a pregătit un raport de 
focus grup cu rezultatele discuțiilor. 

În cadrul acestui produs intelectual, partenerii au 
dezvoltat, validat și implementat un instrument 
de audit al învățământului la distanță pentru 
școli. Instrumentul de audit va ajuta școlile să 
identifice nevoile, punctele tari, punctele slabe și 
lacunele existente, precum și disponibilitatea 
acestora de a asigura învățământ la distanță 
pentru grupurile țintă. Instrumentul va fi lansat în 
cele din urmă ca parte a platformei virtuale. 

Rămâneți aproape, vor mai urma și alte anunțuri 

 

 
 

 

 

ABONAȚI-VĂ! 
 

 

         www.di2learn.eu 

        di2learn.info@gmail.com

  @di2learn  

@Di2learn2021  
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