
 

 

δράση Μάθηση 2.0 plus 

ημερίδα ενημέρωσης και διαλόγου για την εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2.0 

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012, Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ 

Η δράση Μάθηση 2.0 plus φιλοδοξεί να αναδείξει τον 

τρόπο με τον οποίο η δικτύωση νέων και ενηλίκων, 

εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, καθώς και οι καλές 

πρακτικές και καινοτομικές πρωτοβουλίες των νέων 

μπορούν να ενισχύουν την εκπαίδευση και τη δια βίου 

μάθηση. 

Στόχοι της δράσης Μάθηση 2.0 plus είναι να συμβάλλει 

στην ενημέρωση των νέων, των μαθητών, των φοιτητών καθώς και των εκπαιδευτικών, των 

γονέων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου γύρω από τα νέα διαδικτυακά εργαλεία (Web 2.0, 

social media) και τις συνεργατικές και επικοινωνιακές δυνατότητες που αυτά δημιουργούν 

για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, καθώς και να προβάλλει πρωτοβουλίες που 

αναλαμβάνουν ενεργητικά οι ίδιοι οι νέοι για αξιοποίηση και καινοτομικές χρήσεις 

διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακών μέσων στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου 

μάθησης και, μέσω των πρωτοβουλιών αυτών, να αναδείξει καλές πρακτικές. 

Προς τούτο, η δράση Μάθηση 2.0 plus προχωρά σε ημερίδα ενημέρωσης και διαλόγου 

για την εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2.0, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 

27 Ιουνίου 2012 στο Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ (http://www.daiscenter.gr) και θα 

περιλαμβάνει ομιλίες από προσκεκλημένους εισηγητές, παρουσιάσεις των δράσεων που θα 

διακριθούν με τη σφραγίδα καλής ψηφιακής πρακτικής της δράσης Μάθηση 2.0 plus, καθώς 

και ανοικτή συζήτηση για θέματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης 2.0. 

Η συμμετοχή στην ημερίδα της δράσης Μάθηση 2.0 plus, οι εργασίες της οποίας θα 

μεταδοθούν και ζωντανά στο διαδίκτυο, είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ για όσους 

το επιθυμούν θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. Για την καλύτερη διοργάνωση της 

εκδήλωσης, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας έως και τη Δευτέρα 

25 Ιουνίου 2012 μέσω email στη διεύθυνση info@mathisi20.gr, δίνοντας και 

στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας, και να παρακολουθήσετε τις ανακοινώσεις στον 

ιστοχώρο της δράσης Μάθηση 2.0 plus (http://www.mathisi20.gr) για το 

πρόγραμμα εργασιών και νέα της εκδήλωσης. 


