
μια έκδοση στην οποία οι όροι ταξινομούνται σε
συγκεκριμένες κατηγορίες που σχετίζονται με την ψηφιακή
μάθηση και 
μια έκδοση στην οποία οι όροι είναι ταξινομημένοι με
αλφαβητική σειρά 

Στο πλαίσιο του 2ου αποτελέσματος του έργου-
Εργαλειοθήκη Tριπλής Xρήσης Di2learn, κατά την περίοδο 
 Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022 οι εταιροι έχουν αναπτύξει
ένα καινοτόμο Γλωσσάριο. 

Πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαλείο που αναπτύχθηκε για να
υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στο να οργανώνουν, να
διαχειρίζονται, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις
δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εξηγεί και
παρουσιάζει όρους - έννοιες (συνολικά 131) που έχουν
χρησιμοποιηθεί ευρέως στην περίοδο Covid-19 ως αποτέλεσμα
της απότομης στροφής στην εξ αποστάσεως και διαδικτυακή
μάθηση. 
Η κοινοπραξία του έργου δημιούργησε δύο εκδοχές του 
Γλωσσαρίου: 

Το γλωσσάρι έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων
και έχει ελεγχθεί από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και τησ
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Το Φεβρουάριο, δημοσιεύθηκε το 2ο δελτίο τύπου σε όλες τις
χώρες εταίρους και πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του 1ου
αποτελεσματος. 

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

ΤΕΥΧΟΣ 2° 

ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ!



το εργαλείο μεθοδολογίας για τους ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για τους
ΜΑΘΗΤΕΣ σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσουν
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
ένα σύνολο συμβουλών για τους ΓΟΝΕΙΣ σχετικά
με το πώς να υποστηρίξουν τα παιδιά τους κατά
τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, προκειμένου
να διατηρήσουν ένα υγιές περιβάλλον και ένα
νοικοκυριό χωρίς άγχος. 

 
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης δραστηριότητας
του 2ου αποτελέσματος 
η κοινοπραξία του έργου συνεχίζει να εργάζεται
στην 2η δραστηριότητα: Di2Learn Kit με μια
παιδαγωγική μεθοδολογία βήμα προς βήμα για
τους εκπαιδευτικούς και μια σειρά
κατευθυντήριων γραμμών για τους γονείς και
τους μαθητές.
 
Το DI2LEARN KIT αποτελείται από τρία εργαλεία:
 

Μείνετε συντονισμένοι … 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2ου
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

www.di2learn.eu

di2learn.info@gmail.com

@di2learn 

@Di2learn2021 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ!

Της Εργαλειοθήκης Tριπλής Xρήσης
Di2learn: μεθοδολογία και
κατευθυντήριες γραμμές για
εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές 
Της Εικονικής ακαδημίας di2learn για
εκπαιδευτικούς-μαθητές-γονείς  
Της φυσικής και εικονικής ακαδημίας
di2learn
Προγραμάτων και ημερομηνίες εθνικών
εκδηλώσεων 
Άλλα θέματα διάδοσης και διαχείρισης
του έργου 

Στις 8 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η 2η
διαδικτυακή διακρατική συνάντηση του
έργου. Συζητήσαμε όλες τις λεπτομέρειες
και συμφωνήσαμε για τα σχέδια που
σχετίζονται με την προετοιμασία: 

 2Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
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