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GLOSAR DE ÎNVĂȚARE LA DISTANȚĂ 

- finalizat! 
Ca parte a celui de-al doilea produs intelectual din cadrul 
proiectului Di2Learn - Triplu Set de Instrumente de Prim 
Ajutor Di2Learn: Metodologie și Orientări pentru 
Profesori, Părinți și Elevi, a fost dezvoltat un glosar de 
învățare la distanță de către parteneri în perioada ianuarie – 
februarie 2022, ca o primă parte a acestui produs intelectual. 
 
Acesta este un instrument inovator care a fost dezvoltat pentru 
a sprijini profesorii și școlile să organizeze, să gestioneze, să 
monitorizeze și să evalueze activitățile de învățare la distanță. 
Golsarul explică, prezintă și clarifică termeni – concepte (în 
total, 131) care au fost utilizați pe scară largă în perioada 
COVID-19, ca urmare a trecerii bruște la învățarea online la 
distanță. 
Partenerii din cadrul proiectului au produs două versiuni ale 
acestui Glosar: O versiune în care termenii sunt aranjați în 
categorii specifice, legate în mod adecvat de învățarea digitală, 
și o versiune în care toți cei 131 de termeni sunt aranjați în 
ordine alfabetică. 
Glosarul a fost tradus în toate limbile partenere și a fost 
verificat de profesorii din învățământul primar și gimnazial. 
În cursul lunii februarie, al doilea comunicat de presă a fost 
publicat în toate țările partenere, și a fost făcută evaluarea IO1. 

 
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



 

A DOUA ÎNTÂLNIRE 

DE PROIECT - ONLINE 
A doua întâlnire de proiect online a avut loc 
pe 8 Martie. În cadrul acesteia, s-au discutat 
toate detaliile și s-a convenit asupra planurilor 
legate de pregătirea: 

 Setului Triplu de Prim Ajutor 
Do2learn, 

 Produsului intelectual 3 - Academie 
Virtuală Di2learn Pentru Profesori-Elevi-
Părinți (Platformă și Aplicație Mobilă) 

 Produsului intelectual 4 - Academia 
Fizică și Virtuală Di2Learn: Pregătirea 
Noilor Mentori Di2Learn 

 Planurilor și datelor ale evenimentului de 
multiplicare național și european / 
internațional în Polonia 

 Diseminării și problemelor de 
management de proiect issues 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ABONAȚI-VĂ! 
 
 

         www.di2learn.eu 

        di2learn.info@gmail.com

 @di2learn  

@Di2learn2021  
 
 

 

 
 

 

 
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. 

ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL 
PROIECTULUI: IO1 
După încheierea dezvoltării a primei activități IO2, 

partenerii din cadrul proiectului continuă să lucreze 

la cea de-a doua activitate: Kitul Di2Learn, cu o 

metodologie pedagogică pas cu pas pentru 

profesori și un set de indicații practice pentru 

părinți și elevi 

Kitul Di2Learn constă în trei instrumente: 

 

instrument pedagogic-metodologic pentru 

profesori 

un set de indicații practice pentru elevi cu privire 

la modul de a face față învățării la distanță 

un set de sfaturi pentru părinți cu privire la 

modul de a-și sprijini copiii în timpul acestui 

proces, cu scopul de a menține un mediu casnic 

sănătos și fără stres. 

Rămâneți aproape, vor mai urma și alte anunțuri 
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