
 

 

 

έργο Μάθηση 2.0 plus 

ανοικτή πρόσκληση τοποθετήσεων 
για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και μάθησης 2.0 στην Ελλάδα 

 

εισαγωγικές επισημάνσεις 

H δράση Μάθηση 2.0 plus έχει προχωρήσει σε μελέτη και καταγραφή της στάθμης 

καινοτομικών πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 με 

αποτέλεσμα λευκό κείμενο εργασίας (white paper), το οποίο είναι δημόσια διαθέσιμο στο 

ιστολόγιο της δράσης (http://mathisi20.wordpress.com) 

Το λευκό κείμενο εργασίας της δράσης Μάθηση 2.0 plus έχει σκοπό να βοηθήσει 

[1] στην ανάδειξη καλών πρακτικών και κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας για τις 

προσπάθειες εκπαίδευσης και μάθησης 2.0 

[2] στον διάλογο για την περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης και μάθησης 2.0 στην 

Ελλάδα. 

Προς τούτο, το κεφάλαιο 2 του κειμένου εργασίας αναφέρεται στην τρέχουσα στάθμη 

πρακτικής (state of practice) για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0, με έμφαση σε συνιστώσες 

της προσπάθειες αυτής όπως (α) η ανάπτυξη της χρήσης των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, 

(β) η εξέλιξη των θεωριών μάθησης και (γ) η σύζευξη θεωριών μάθησης και ψηφιακών μέσων 

σε συνεργατικές και ομότιμες εκπαιδευτικές και μαθησιακές διαδικασίες. 

Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 3 του κειμένου παρουσιάζονται ενδεικτικές πρόσφατες εξελίξεις 

από προσπάθειες που γίνονται στον διεθνή χώρο για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0. 

Η αναφορά αυτή συμπληρώνεται με την παρουσίαση, στα κεφάλαια 4 και 5 του κειμένου 

εργασίας, ενδεικτικών καλών πρακτικών (κεφάλαιο 4) και δράσεων ενδιαφέροντος 

(κεφάλαιο 5) για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 στην Ελλάδα. Πρόκειται για δράσεις που 

διακρίθηκαν, αντίστοιχα, με σφραγίδα καλής πρακτικής ή ειδική μνεία ενδιαφέροντος στο 

πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης υποβολής δράσεων που πραγματοποιήθηκε από το έργο 

Μάθηση 2.0 plus τον Ιούνιο 2012. 



 

 

 

Τέλος, στο καταληκτικό κεφάλαιο 6 του κειμένου εργασίας, τίθενται δύο βασικά θέματα για 

την περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης και μάθησης 2.0 στην Ελλάδα, για τα οποία η 

δράση Μάθηση 2.0 plus προχωρά σε διαδικασία ανοικτού διαλόγου : 

[1] ανοικτά ζητήματα για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και μάθησης 2.0 

[2] πρόσφοροι τρόποι για την ανάδειξη, διάχυση και μεταφορά καλών πρακτικών για την 

εκπαίδευση και μάθηση 2.0. 

Τα τελικά περιεχόμενα του κεφαλαίου αυτού απομένει να διαμορφωθούν με βάση τις απόψεις 

που θα κατατεθούν ως προς τα παραπάνω θέματα. 

 

ανοικτή πρόσκληση τοποθετήσεων 

Στο παραπάνω πλαίσιο, η δράση Μάθηση 2.0 plus προχωρά σε ανοικτή πρόσκληση 

τοποθετήσεων για δύο κύρια θέματα σε σχέση με την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 στην 

ελληνική πραγματικότητα : 

 

 

Θέμα 1 

Ποια είναι τα κυριότερα ανοικτά ζητήματα (α) προϋποθέσεων και (β) μεθοδολογίας τα οποία 

δεν έχουν απαντηθεί μέχρι στιγμής ικανοποιητικά και απομένει να απαντηθούν προκειμένου 

να προωθηθεί η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και μάθησης 2.0 στην Ελλάδα ; 

 

 

 

Θέμα 2 

Ποιοι είναι οι περισσότερο πρόσφοροι τρόποι (α) για την ανάδειξη, (β) για τη διάχυση και 

(γ) για τη μεταφορά καλών πρακτικών για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 στην Ελλάδα ; 

 

 



 

 

Για τα δύο θέματα αυτά, καθώς για τον σχολιασμό οποιουδήποτε άλλου σημείου του λευκού 

κειμένου εργασίας της δράσης Μάθηση 2.0 plus, όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

συμβάλλουν με τις τοποθετήσεις τους. 

Όλες οι συμβολές θα πρέπει να αποσταλούν, σημειώνοντας (α) το θέμα στο οποίο 

αναφέρονται και (β) στοιχεία αναφοράς (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας) στους 

συντελεστές τους, σε μορφή κειμένων word στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

info@mathisi20.gr, έως και την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιων τοποθετήσεων στην ημερομηνία αυτή, όλες 

οι συμβολές που θα έχουν συγκεντρωθεί θα συμπεριληφθούν, με αναφορά στους συντελεστές 

τους, στην τελική έκδοση του λευκού κειμένου εργασίας της δράσης Μάθηση 2.0 plus. 

 


