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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.
Το 1ο Αποτέλεσμα του Έργου που επινοήθηκε ήταν μια «ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΕΤΑ τον COVID-19: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΤΟΥ FORMAL SCHOOLING», με στόχο την καταγραφή και παρουσίαση καλών πρακτικών και πολιτικών
ή πρωτοβουλιών σε 6 διαφορετικές χώρες που σχετίζονται με την επίσημη εκπαίδευση, κατά την εποχή
του Covid-19 (π.χ. στρατηγικές εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, προγράμματα κ.λπ.). Πρώτον, η εταιρική
σχέση του έργου εργάστηκε για να εφαρμόσει μια ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
του COVID-19. Αυτό το αποτέλεσμα επικεντρώθηκε στον καθορισμό της μεθοδολογίας που σχετίζεται με
τη συλλογή, τουλάχιστον, 5 καλών πρακτικών/προγραμμάτων/πρωτοβουλιών στη χώρα κάθε εταίρου που
σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο τα σχολεία/ιδρύματα ανταποκρίθηκαν στην κρίση του Covid-19
(παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως συνέπεια του lock-down, η διακοπή της κινητικότητας και οι
δραστηριότητες F2F). Τα αποτελέσματα που συλλέγονται βρίσκονται στον ιστότοπο του έργου.
Επιπλέον, έχουν οργανωθεί 6 ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ με δασκάλους, γονείς και μαθητές (με περίπου 10 το
κάθε ένα) στις χώρες των εταίρων. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 1) η μετάβαση στην ψηφιακή
μάθηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας και οι προκλήσεις της. 2) η υποστήριξη που παρέχεται από τα
σχολεία σε αυτή τη φάση. 3) ο σημερινός ψηφιακός μετασχηματισμός των σχολείων. 4) οι ανάγκες των
μαθητών για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 5) η πρόσβαση σε ψηφιακές συσκευές και 6) η αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ένα ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ για σχολεία, σε μορφή
διαδικτυακού ερωτηματολογίου. Αυτό το εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει πόσο έτοιμα είναι τα
σχολεία να προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Όλα τα ευρήματα έχουν παρουσιαστεί με οπτικό και
διαδραστικό τρόπο, όπως infographics ή/και αφίσες παρουσιάσεων από κάθε συνεργάτη.
Χάρη στην ανάπτυξη διαφόρων ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν από
όλους τους εταίρους και τη συλλογή των αποτελεσμάτων τους, εφαρμόστηκε η ΕΚΘΕΣΗ BLUEPRINT ON
TEACHING, LEARNING AND ASSESING IN THE POT COVID-19 ERA: THE CASE OF FORMAL
SCHOOL. Μπορείτε να συμβουλευτείτε την έκθεση στον ιστότοπο του έργου.
Επί του παρόντος, η συνεργασία εργάζεται για το 2ο Αποτέλεσμα Έργου, το λεγόμενο «PR2-TRIPLE
FIRST AID Di2LEARN TOL KIT: METHODOLOGY AND GUIDELINES FOR TEACHERS, PENTS AND
STUDENTS». Αυτό το αποτέλεσμα στοχεύει 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 τους πρακτικών. 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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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.

