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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση 
αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "Di2Learn - εξ αποστάσεως ψηφιακή 
διδασκαλία και μάθηση στην εποχή μετά το Κοβίντ-19" αριθμός έργου: 2020-1-PL01-KA226-SCH-095530. 
 

Το πρόγραμμα στρατηγικής συνεργασίας Erasmus+ KA2 με τίτλο «Διδασκαλία και μάθηση εξ 
αποστάσεως στην εποχή μετά τον Covid-19 - Di2Learn», που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021, στοχεύει να 
υποστηρίξει τα σχολεία να αναπτύξουν το δικό τους Σχέδιο Δράσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
Αυτό το έργο θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εμπλεκόμενων 
σχολείων, ενδυναμώνοντας τους δασκάλους τους μέσω ευκαιριών αναβάθμισης και επανεκπαίδευσης 
δεξιοτήτων. Αυτές οι ευκαιρίες βασίζονται στην παροχή μαθημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης με στόχο 
να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να παραδώσουν εξ αποστάσεως διδασκαλία, ενώ 
παράλληλα υποστηρίζουν τους μαθητές να προχωρήσουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

 
Η κοινοπραξία εργάζεται τώρα για το 2ο αποτέλεσμα του έργου, τη λεγόμενη "ΤΡΙΠΛΗ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ". Το 
αποτέλεσμα αυτό έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη του σχεδίου 
δράσης των σχολείων τους στην εποχή του Covid-19, διασφαλίζοντας έτσι τον εκσυγχρονισμό και 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό των σχολικών πρακτικών τους.  
Αρχικά, η κοινοπραξία δημιούργησε ένα χρήσιμο ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ένα 
καινοτόμο εργαλείο που θα βοηθήσει εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν καλύτερα όρους που 
χρησιμοποιούνται ευρέως στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Περιλαμβάνει 131 όρους και κοινές 
εκφράσεις. Έχουν δημιουργηθεί 2 εκδόσεις, μία με τους όρους σε αλφαβητική σειρά και μία άλλη 
όπου είναι χωρισμένοι σε 5 τομείς ("Τάξη", "Υποδομές", "Βασικοί όροι γραμματισμού στα μέσα", 
"Πολυμέσα/επικοινωνία" και "Εργαλεία"). Όλοι οι εταίροι ενέπλεξαν την ομάδα-στόχο του έργου σε 
εθνικό επίπεδο για επιβεβαίωση της ποιότητας του γλωσσαριού. Μπορείτε να βρείτε το γλωσσάριο  
στο διαδίκτυο σε όλες τις γλώσσες της κοινοπραξίας: https://di2learn.eu/io2-triple-first-aid-di2learn-
tool-kit/.  
Στη παρούσα φάση η κοινοπραξία ασχολείται με τη δημιουργία:    

 Μιας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗΣ για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
και των σχολείων στην οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως μάθησης. 

 Ενός ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ προκειμένου να τους υποστηρίξουν στην εξ 
αποστάσεως μάθηση. 

The next steps to conclude this PR will be 1) the development of the DI2LEARN SUPPORT BANK 
with PODCASTS, series of short videos to guide project’s target groups showing a step-by-step 
approach of the procedure, decisions to be taken etc. and 2) the organization of a professional 
development course for teachers and workshops for parents and students in order to become the 
DI2LEARN AMBASSADORS-PROMOTERS-MENTORS. 
Τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση αυτού του αποτελέσματος θα είναι: 1) η ανάπτυξη της 
Τράπεζας Υποστήριξης DI2LEARN με PODCASTS, (σειρά σύντομων βίντεο) για την καθοδήγηση 
των ομάδων-στόχων και 2) η διοργάνωση μιας σειράς μαθημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης για 
εκπαιδευτικούς και εργαστηρίων για γονείς και μαθητές προκειμένου να γίνουν οι DI2LEARN 
AMBASSADORS-PROMOTERS-MENTORS. 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες θα είναι διαθέσιμες σύντομα! 
Η Κοινοπραξία Di2Learn αποτελείται από SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Συντονιστής),  PCG, 
EMPHASYS, TXORRIERI, STEP BY STEP, EUROED και το EUROPEAN DIGITAL LEARNING 
NETWORK. 
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