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This project has been funded with support from the European Commission. This communication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information contained therein. «Di2Learn - Distance-Digital Teaching and Learning 
in the Post-Covid-19 Era» project number: 2020-1-PL01-KA226-SCH-095530. 

Lansat în aprilie 2021, acest proiect de Parteneriat Strategic Erasmus+ KA2 intitulat "Di2Learn – 
Predarea și Învățarea Digitală la Distanță în Era Post-Covid-19" își propune să sprijine școlile să își 
dezvolte propriul plan de acțiune pentru învățarea la distanță. Acest proiect va duce la modernizarea 
și transformarea digitală a școlilor implicate, împuternicind profesorii lor prin oportunități de 
perfecționare și recalificare. Aceste oportunități se bazează pe furnizarea de cursuri de dezvoltare 
profesională menite să ajute profesorii să proiecteze și să ofere predare la distanță, sprijinind în 
același timp elevii să continue învățarea la distanță. 
  
Partenerii din cadrul proiectului lucrează acum la cel de-al doilea rezultat al proiectului, așa-numitul 
„SET DE INSTRUMENTE DE PRIM AJUTOR DI2LEARN: METODOLOGIE ȘI ORIENTĂRI 
PENTRU PROFESORI, PĂRINȚI ȘI ELEVI”. Acest pachet de materiale își propune să sprijine 
cadrele didactice în dezvoltarea planului de acțiune al școlilor lor în era Covid-19, asigurând astfel 
modernizarea și transformarea digitală a practicilor școlare. 
În primul rând, parteneriatul a produs un GLOSAR AL ÎNVĂȚĂRII LA DISTANȚĂ foarte util, un 
instrument inovator pus la dispoziția profesorilor, care îi va ajuta pe aceștia să înțeleagă termenii 
folosiți pe scară largă și interschimbabil, provocând în majoritatea cazurilor confuzii cu privire la 
semnificația lor. Glosarul cuprinde 131 de termeni și expresii comune. La nivel național, toți partenerii 
au implicat grupul țintă al proiectului pentru a verifica și aduce îmbunătățiri celor două versiuni, una 
cu termenii în ordine alfabetică și o alta în care termenii sunt împărțiți în 5 categorii (Clasă, 
Infrastructură, Termeni Cheie din Competența Mediatică, Multimedia / Comunicare și Instrumente), 
sunt disponibile online în toate limbile parteneriatului: https://di2learn.eu/io2-triple-first-aid-di2learn-
tool-kit/  
 
Ulterior, partenerii au început să lucreze la: 
• O METODOLOGIE DE ÎNVĂȚARE LA DISTANȚĂ și un KIT DE ÎNVĂȚARE LA DISTANȚĂ pentru 
a sprijini profesorii și școlile în organizarea, gestionarea, monitorizarea și evaluarea activităților de 
învățământ la distanță. 
• Crearea unui GHID pentru părinți și elevi în vederea sprijinirii acestora în învățământul la distanță. 
 
Următorii pași pentru a încheia acest produs vor fi 1) dezvoltarea COLECȚIEI DE PODCAST-URI DE 
SPRIJIN DI2LEARN, o serie de videoclipuri scurte care să ghideze grupurile țintă ale proiectului, 
ilustrând o abordare pas cu pas a procedurii, deciziile care trebuie luate etc. și 2 ) organizarea unui 
curs de dezvoltare profesională pentru profesori și ateliere pentru părinți și elevi pentru a deveni 
AMBASADORI-PROMOTORI-MENTORI DI2LEARN. 
 
Mai multe detalii pe site-ul proiectului și pe paginile de socializare ale proiectului urmează în curând! 
 
 
Consorțiul Di2Learn este format din SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Coordonator),  PCG, 
EMPHASYS, TXORRIERI, STEP BY STEP, EUROED și EUROPEAN DIGITAL LEARNING 
NETWORK. 
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