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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ • ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
Το έργο Erasmus+ KA2 DI2LEARN «Διδασκαλία και μάθηση εξ αποστάσεως στην εποχή μετά τον Covid19, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021, έχει ως στόχο:
 Να υποστηρίξει τα σχολεία να αναπτύξουν το δικό τους σχέδιο δράσης για την εξ αποστάσεως
μάθηση, το οποίο θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των
σχολείων τους
 Να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς μέσω ευκαιριών αναβάθμισης και επανεκπαίδευσης με βάση
την παροχή μαθημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάσουν και
να υλοποιήσουν εξ αποστάσεως διδασκαλία, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει τους μαθητές να
προχωρήσουν στην εξ αποστάσεως μάθηση
 Να αναπτύξει μια σειρά εργαστηρίων για την ανάπτυξη ικανοτήτων τόσο εντός όσο και εκτός
σύνδεσης για την υποστήριξη των γονέων όσον αφορά το ρόλο τους, ιδίως με τα μικρότερα παιδιά
κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας
 Να υποστηρίξει τους μαθητές με δεξιότητες μελέτης, προσωπικές και οργανωτικές δεξιότητες για
την εξ αποστάσεως μάθηση
Κατά τη διάρκειά του έργου (24 μήνες), η κοινοπραξία, η οποία αποτελείται από 7 ευρωπαϊκούς φορείς
(SPOLECZNA AKADEMIA NAUK - συντονιστής - και PCG από την Πολωνία, EMPHASYS από την
Κύπρο, TXORRIERI από την Ισπανία, STEP BY STEP από την Κροατία, EUROED από τη Ρουμανία και
το EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK από την Ιταλία), θα συμμετάσχει στην ανάπτυξη των
ακόλουθων 4 πνευματικών αποτελεσμάτων:








ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ του COVID-19 με στόχο την καταγραφή
και παρουσίαση των καλών πρακτικών που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid19 στο πλαίσιο της επίσημης εκπαίδευσης. Χάρη στα αποτελέσματά της θα αναπτυχθεί ένα
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ για τα σχολεία και μια ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΕΙΑΣ
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ για την υποστήριξη των
εκπαιδευτικών ώστε να αναπτύξουν το σχέδιο δράσης των σχολείων τους στην εποχή του Covid19, εξασφαλίζοντας έτσι τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των σχολικών τους
πρακτικών.
Ένα TRIPLE FIRST AID PACK, το οποίο θα συγκεντρώσει κατευθυντήριες γραμμές, συμβουλές
και οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς ώστε να μάθουν πώς να
αντιμετωπίζουν τις νέες ψηφιακές και μαθησιακές προκλήσεις στο πλαίσιο της παροχής εξ
αποστάσεως και ψηφιακής μάθησης.
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ, με στόχο την παροχή εμπλουτισμένων λειτουργιών
για χρήση ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε, που θα περιέχει συζητήσεις podcast, διαδικτυακά
σεμινάρια, εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης και περισσότερες χρήσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες.

Οι ομάδες-στόχος του έργου είναι:
 ΔΑΣΚΑΛΟΙ: Το προφίλ των οποίων θα αναβαθμιστεί και θα ενισχυθεί μέσω του
προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να
παρέχουν και να αξιολογούν δραστηριότητες διαδικτυακής μάθησης.
 ΓΟΝΕΙΣ: στους οποίους θα παρασχεθεί καθοδήγηση για να υποστηρίξουν τα παιδιά τους
στη διαδικασία της εξ αποστάσεως μάθησης, καθώς και MAΘΗΤΕΣ στους οποίους θα
παρασχεθεί υποστήριξη για το πώς να οργανώνουν το χρόνο τους, πώς να παραμένουν
συγκεντρωμένοι κ.λπ.

www.di2learn.eu

di2learn.info@gmail.com

@Di2learn2021

@di2learn

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση
αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται 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.

