
wersja, w której terminy są uporządkowane w ramach
określonych, odpowiednich kategorii związanych z
nauczaniem cyfrowym oraz 
wersja, w której wszystkie 131 terminów jest ułożonych w
porządku alfabetycznym. 

W ramach Rezultatu Intelektualnego 2 - Pakiet narzędzi
pomocy Di2Learn, Słowniczek Kształcenia na Odległość
został opracowany przez Partnerów w okresie styczeń-luty
2022 r. jako pierwsza jego część. 
Jest to innowacyjne narzędzie, które zostało opracowane w
celu wsparcia nauczycieli - szkół w organizacji, zarządzaniu,
monitorowaniu i ewaluacji działań związanych z kształceniem
na odległość. Zawiera ono wyjaśnienie, prezentację i
klaryfikację terminów - pojęć (w sumie 131), które były
szeroko stosowane w okresie Covid-19 w związku z nagłym
przejściem do nauczania na odległość i online. 
Konsorcjum projektu opracowało dwie wersje
słowniczka: 

Słowniczek został przetłumaczony na wszystkie języki
partnerów i poddany weryfikacji przez nauczycieli szkół
podstawowych i średnich. 
W lutym opublikowano drugą informację prasową we
wszystkich krajach partnerskich oraz dokonano ewaluacji
IO1.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają
jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną. Projekt "Di2Learn - EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ-CYFROWE NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ W ERZE POST-
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SŁOWNICZEK KSZTAŁCENIA NA
ODLEGŁOŚĆ - opracowany! 



narzędzie metodyczno-pedagogiczne dla
NAUCZYCIELI 
zestaw wskazówek dla STUDENTÓW, jak
radzić sobie z nauką na odległość 
zestaw wskazówek dla RODZICÓW, jak
wspierać swoje dzieci w tym procesie, aby
zachować zdrowe środowisko i spokojne
gospodarstwo domowe. 

 Po zakończeniu prac nad pierwszym zadaniem
IO2, konsorcjum projektu kontynuuje prace nad 
Drugim zadaniem: Zestaw Di2Learn z
metodologią pedagogiczną krok po kroku
dla nauczycieli oraz zestawem wskazówek
dla rodziców i uczniów.

Zestaw DI2LEARN składa się z trzech narzędzi: 

Bądź na bieżąco... 
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ŚLEDŹ NAS!

Pakiet narzędzi pomocy Di2Learn, 
Rezultat intelektualny 3 - Wirtualna
akademia Di2Learn dla nauczycieli,
uczniów i rodziców (platforma i aplikacja
mobilna) 
Rezultat intelektualny 4 - Wirtualna
i stacjonarna akademia Di2Learn:
przygotowanie nowych mentorów
Di2Learn
Plany i daty krajowych wydarzeń
rozpowszechniających oraz konferencji
finalnej w Polsce 
Upowszechnianie i kwestie zarządzania
projektem 

8 marca odbyło się drugie spotkanie
partnerskie online. Omówiliśmy na nim
wszystkie szczegóły i uzgodniliśmy plany
związane z przygotowaniem: 

2 SPOTKANIE ONLINE
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