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Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejszy komunikat 
odzwierciedla jedynie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
wykorzystanie informacji w nim zawartych. "Di2Learn - Distance-Digital Teaching and Learning in the 
Post-Covid-19 Era" numer projektu: 2020-1-PL01-KA226-SCH-095530. 

Rozpoczęty w kwietniu 2021 r. projekt partnerstwa strategicznego Erasmus+ KA2 zatytułowany " 
Edukacja na odległość - Cyfrowe nauczanie i uczenie się w erze Post-Covid-19 - Di2Learn" ma na 
celu wsparcie szkół w opracowaniu ich własnego planu działania w zakresie nauczania na odległość. 
Projekt ten będzie prowadził do modernizacji i cyfrowej transformacji szkół zaangażowanych w 
projekt, wzmacniając pozycję ich nauczycieli poprzez możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji. 
Możliwości te opierają się na zapewnieniu kursów rozwoju zawodowego, mających na celu pomoc 
nauczycielom w projektowaniu i prowadzeniu nauczania na odległość, a także wspieranie uczniów w 
kontynuowaniu nauki na odległość. 
 
Konsorcjum pracuje obecnie nad drugim rezultatem projektu "PAKIET NARZEDZI POMOCY 
DI2LEARN: METODOLOGIA I WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI, RODZICOW I STUDENTÓW". 
Celem tego narzędzia jest wsparcie nauczycieli w opracowaniu planu działania ich szkół w erze 
Covid-19, a tym samym zapewnienie modernizacji i efektywnego procesu cyfrowej transformacji.  
Po pierwsze Konsorcjum stworzyło bardzo przydatny SŁOWNICZEK NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ, 
innowacyjne narzędzie w rękach nauczycieli, które pomoże im zrozumieć terminy używane 
powszechnie i zamiennie, powodujące w większości przypadków dezorientację co do ich znaczenia. 
Słownik gromadzi 131 terminów i wyrażeń potocznych z zakresu metod i technik kształcenia na 
odległość. Na poziomie krajowym wszyscy partnerzy zaangażowali grupy docelowe projektu do 
weryfikacji zawartości słownika i obecnie dostępne są dwie wersje, jedna z terminami w porządku 
alfabetycznym  oraz druga, w której terminy są podzielone na 5 obszarów ("Sala lekcyjna", 
"Infrastruktura ICT", "Kluczowe pojęcia z zakresu umiejętności posługiwania się mediami", 
"Multimedia/komunikacja" i "Narzędzia"), są dostępne online we wszystkich językach partnerstwa: 
https://di2learn.eu/io2-triple-first-aid-di2learn-tool-kit/ 
 
Następnie partnerzy rozpoczęli pracę nad: 

• METODOLOGIĄ KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ i ZESTAWEM DO KSZTAŁCENIA NA 
ODLEGŁOŚĆ, które mają wspierać nauczycieli oraz szkoły w organizowaniu, zarządzaniu, 
monitorowaniu i ewaluacji działań związanych z kształceniem na odległość. 

• Stworzeniem PORADNIKÓW dla rodziców i uczniów, które mają im pomóc w nauce na 
odległość. 

 
Kolejnymi krokami prowadzącymi do zakończenia tego projektu będą: stworzenie BANKU 
CYFROWYCH TREŚCI WSPARCIA DI2LEARN zawierającego PODKASTY, serie krótkich filmów 
wideo, które mają być przewodnikiem dla grup docelowych projektu, pokazując krok po kroku 
procedury, decyzje, które należy podjąć, itp. oraz zorganizowanie kursu doskonalenia zawodowego 
dla nauczycieli oraz warsztatów dla rodziców i uczniów, aby stali się AMBASADORAMI-
PROMOTORAMI-MENTORAMI DI2LEARN. 
 
Więcej szczegółów już wkrótce na stronie internetowej projektu oraz na stronach mediów 
społecznościowych projektu! 
 
Konsorcjum Di2Learn tworzą SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Koordynator),  PCG Polska, 
EMPHASYS, TXORRIERI, STEP BY STEP, EUROED oraz EUROPEAN DIGITAL LEARNING 
NETWORK. 
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