
 

 

έργο Μάθηση 2.0 plus 

καινοτομικές πρωτοβουλίες νέων και καλές πρακτικές 

για την αξιοποίηση των Διαδικτυακών Εργαλείων και Κοινοτήτων 

στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης 

http://www.mathisi20.gr 

 

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

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012, Αθήνα, Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ 

 

πρόγραμμα εργασιών – τελικό σχέδιο 

09.30–10.00 προσέλευση συμμετεχόντων και έναρξη εργασιών 

10.00–10.20 | επίσημοι χαιρετισμοί 

 Φίλιππος Λέντζας, 

Πρόεδρος Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (*) 

 Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος,  

Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (*) 

(*) έχει προσκληθεί 

 

10.20–12.00 | συνεδρία Ι 

  εκπαίδευση και διά βίου μάθηση 2.0 : προκλήσεις και προσπάθειες 

  συντονιστής : Μιχάλης Μεϊμάρης, ΕΠΙΕΕ 

 Μιχάλης Γαλουζίδης, Ινστιτούτο Μελετών Διά Βίου Εκπαίδευσης (ΙΜΕΔΕ) 

Προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Αγοράς Εργασίας απέναντι στη Βασιζόμενη στη Γνώση 

Οικονομία 

 Μπέττυ Τσακαρέστου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Σοφία Παπαδημητρίου, Εκπαιδευτική 

Ραδιοτηλεόραση 

Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0 στα Ψηφιακά Μέσα και Κοινωνικά Δίκτυα 

 Κωνσταντίνος Δούκας, Εκπαιδευτήρια Δούκα 

Χτίζοντας Παιδεία Κοινωνικών Δικτύων σε έναν Εκπαιδευτικό Οργανισμό 

(*) επιπλέον προσκεκλημένες εισηγήσεις απομένει να επιβεβαιωθούν 

12.00 – 12.30 διάλειμμα – καφές 

 

 



 

 

 

12.30–14.15 | συνεδρία ΙΙ  

  καινοτομικές πρωτοβουλίες νέων και καλές πρακτικές 

  συντονιστής : Δημήτρης Γκούσκος, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ 

παρουσιάσεις επιλεγμένων καινοτομικών πρωτοβουλιών νέων και καλών πρακτικών για την 

εκπαίδευση και μάθηση 2.0 (λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν) 

14.15–15.15 διάλειμμα – ελαφρύ γεύμα 

 

15.15–17.00 | συνεδρία ΙΙΙ – αμφιμαχία (debate) 

«τα social media δεν είναι επικίνδυνα για τους έφηβους» 

σε συνεργασία με την Intelligence Squared Greece (IQ2) 

  συντονιστής : Γιάννης Ριζόπουλος, TechnoΛογείν 

 αρχική ψηφοφορία κοινού 

 εισαγωγική παρουσίαση 

 πρωτολογίες ομιλητών 

 ανακοίνωση αποτελεσμάτων αρχικής  ψηφοφορίας 

 ερωτήσεις από το κοινό 

 τελική ψηφοφορία κοινού 

 δευτερολογίες ομιλητών 

 ανακοίνωση αποτελεσμάτων τελικής  ψηφοφορίας 

ομιλητές υπέρ της αρχικής θέσης 

 Δημήτρης Νοταράς, εκπαιδευτικός, Εκπαιδευτήρια Γείτονα 

 Ειρήνη Χαϊδή, γονέας, Ζεκάκειο Γυμνάσιο Αμαρουσίου 

 Κωνσταντίνος Κουτσάφτης, μαθητής, Εκπαιδευτήρια Δούκα 

ομιλητές κατά της αρχικής θέσης 

 Μένια Μαυράκη, εκπαιδευτικός, Ειδικό Σχολείο Αμαρουσίου 

 Ανδριανή Τιμαγένη, γονέας, Εκπαιδευτήρια Γείτονα 

 Ευγενία Βασιλειάδου, μαθήτρια, Εκπαιδευτήρια Δούκα 


