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Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten komunikat odzwierciedla 
jedynie poglądy autora i 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 roku, 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, który doprowadzi do modernizacji i transformacji cyfrowej ich szkół 

▪ Wzmocnienie pozycji nauczycieli poprzez podnoszenie i zmianę kwalifikacji w oparciu o 
zapewnienie kursów rozwoju zawodowego, aby pomóc im w projektowaniu i prowadzeniu 
nauczania na odległość, a także wspieranie uczniów w kontynuowaniu nauki na odległość 

▪ Opracowanie serii warsztatów rozwijających zdolności zarówno w sieci, jak i poza nią, aby 
wesprzeć rodziców w ich roli, zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci podczas nauczania 
na odległość 

▪ Wspieranie studentów w zakresie umiejętności studiowania, umiejętności osobistych i 
organizacyjnych w nauczaniu na odległość 

 
W czasie trwania projektu (łącznie 24 miesiące), Konsorcjum projektu, utworzone przez 7 
europejskich podmiotów (SPOLECZNA AKADEMIA NAUK - Koordynator - i PCG z Polski, 
EMPHASYS z Cypru, TXORRIERI z Hiszpanii, STEP BY STEP z Chorwacji, EUROED z Rumunii i 
EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK z Włoch, będzie zaangażowane w opracowanie 
następujących 4 rezultatów intelektualnych: 

▪ MAPOWANIE DOBRYCH PRAKTYK W TRAKCIE COVID-19, mające na celu rejestrowanie i 
prezentowanie dobrych praktyk przyjętych podczas kryzysu Covid-19 jako część edukacji 
formalnej. Dzięki jego wynikom zostanie opracowane narzędzie do audytu READINESS 
DISTANCE LEARNING dla szkół oraz RAPORT PORÓWNAWCZY. 

▪ KOMPLEKSOWA METODOLOGIA UCZENIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I NAUCZANIA 
CYFROWEGO, aby wesprzeć edukatorów w opracowaniu planu działania ich szkół w erze 
Covid-19, zapewniając w ten sposób modernizację i cyfrową transformację ich praktyk 
szkolnych. 

▪ Pakiet TRIPLE FIRST AID PACK, który będzie gromadził wskazówki, porady i wytyczne dla 
nauczycieli, uczniów i rodziców, aby dowiedzieć się, jak radzić sobie z nowymi wyzwaniami 
cyfrowymi, uczeniem się, mentoringiem i oceną w ramach zapewniania kształcenia na 
odległość i cyfrowego. 

▪ INTERAKTYWNA PLATFORMA I APLIKACJA MOBILNA, mająca na celu zapewnienie 
wzbogaconych funkcji do wykorzystania w dowolnym miejscu i czasie, takich jak narzędzie 
szkolne selfie-readiness, dyskusje podcastowe, webinaria, narzędzia e-learningowe i inne 
przydatne usługi online. 

 
Grupami docelowymi projektu są: 

▪ NAUCZYCIELE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH (bezpośrednia grupa docelowa), 
których profile zostaną podniesione i wzmocnione poprzez program rozwoju zawodowego, 
który zostanie opracowany w celu podniesienia kwalifikacji, przekwalifikowania i podniesienia 
ich kompetencji cyfrowych, pedagogicznych i metodologicznych, aby mogli projektować, 
dostarczać i oceniać szkolenia i działania edukacyjne online. 

▪ Pośrednimi grupami docelowymi są RODZICE, którzy otrzymają wskazówki, jak wspierać 
swoje dzieci w procesie kształcenia na odległość, zwłaszcza te młodsze, a także UCZNIOWIE, 
którzy otrzymają wsparcie w zakresie organizacji czasu, koncentracji itp.  
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