
 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα υλοποιηθεί βιωματικό εργαστήριο, διάρκειας δύο ωρών, με θέμα: 

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ/ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ».   

Η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ο ψηφιακός αλφαβητισμός παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική 

ηγεσία και η έλλειψή τους μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην ολοκληρωμένη και επιτυχημένη άσκηση της 

ηγεσίας. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής ηγεσίας καθιστούν απαραίτητη την αξιοποίηση των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων για την 

υποστήριξη του πολυδιάστατου έργου της.  

Σκοπός του συγκεκριμένου βιωματικού εργαστηρίου είναι να αναγνωρίσουν οι συμμετέχοντες τη σημασία σύνδεσης 

των επικοινωνιακών δεξιοτήτων με τις ψηφιακές δεξιότητες ως εφαλτήριο για τη δημιουργία πολυτάλαντων ηγετών 

με πλεονεκτικές επικοινωνιακές και ψηφιακές δεξιότητες.  

Αναλυτικότερα, στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν οι βασικές ελεύθερες υπηρεσίες/εφαρμογές Google Apps, όπως 

για παράδειγμα τα google docs, οι google forms, το google drive, το blogger, τα google sites, το google plus, κ.ά. και 

πώς αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα από τους ηγέτες εκπαίδευσης για τη βελτίωση της επικοινωνίας τους.   

Το εργαστήριο απευθύνεται τόσο στους δρώντες ως ηγέτες της εκπαίδευσης όσο και στους μελλοντικούς, οι οποίοι 

έχουν περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες και θέλουν να βελτιώσουν τις διοικητικές, επικοινωνιακές και 

εκπαιδευτικές πρακτικές τους μέσω της χρήσης των ΤΠΕ. Μεταξύ των επιλεγόμενων εκπαιδευτικών τεχνικών είναι η 

εμπλουτισμένη εισήγηση, η επίδειξη, η συζήτηση, η μελέτη περιπτώσεων, αλλά κυρίως η πρακτική άσκηση και 

χρήση όλων των ψηφιακών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.   

Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν εξοικειωθεί με τις επιλεγόμενες Google Apps και 

θα μπορούν να χρησιμοποιούν σωστά τα διαδικτυακά εργαλεία με στόχο την ενίσχυση των επικοινωνιακών και 

ψηφιακών δεξιοτήτων τους και τη βελτίωση της εργασιακής τους καθημερινότητας.  

 
Προϋπόθεση συμμετοχής: Ενεργός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο gmail. 
 
Τόπος διεξαγωγής: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Διάρκεια Εργαστηρίου: 2 ώρες 

Συμμετέχοντες: Μέχρι 25 άτομα  

Ελάχιστη Συμμετοχή: 12 άτομα 

Γλώσσες του εργαστηρίου: Ελληνικά – Αγγλικά  

Συντονίστριες εργαστηρίου: Σαρακατσιάνου Δήμητρα, Πληροφορικός, MSc Επιστήμες της Εκπαίδευσης 
και της Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και  
Δρ. Γκιώση Στυλιανή, Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης 
και της Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
 

Κόστος συμμετοχής: 20 Ευρώ 



Πληροφορίες – προεγγραφές: Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν μήνυμα με τα στοιχεία 

τους (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση) στο:  

sgiosi@uom.edu.gr (Στέλλα Γκιώση) ή ell16060@uom.edu.gr (Σαρακατσιάνου Δήμητρα). 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, η εγγραφή θα πιστοποιηθεί με την πληρωμή της συμμετοχής των 20 

ευρώ στη γραμματεία του συνεδρίου, ενώ σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.  

During the conference an experiential workshop, two hours long, will be delivered under the title 
“EXPLOITATION OF INTERNET TOOLS /APPLICATIONS FOR A BETTER EDUCATIONAL LEADERSHIP”.  

The development of communication skills and the digital literacy play an important role on educational leadership and 

the lack of them would create obstacles in the complete and successful execution of leadership. The requirements of 

the contemporary educational leadership make it necessary to exploit the Information and Communications 

Technology (ICT) for the development of communication skills in the support of its multi-dimensional work.  

The aim of the present experiential workshop is to make participants capable of recognizing the importance of linking 

communication skills to digital skills as a springboard for the creation of multi-talented leaders with advantageous 

communication and digital skills.  

In more detail, in this workshop the basic open services/Google Apps (such as google docs, google forms, google 

drive, blogger, google sites, google plus and others) as well as the way these can be exploited appropriately by the 

educational leaders for the improvement of their communication will be presented.    

The workshop is addressed either to those acting as educational leaders or to future leaders, who have limited digital 

skills and want to improve their managerial, communication and educational practices through the use of ICT. The 

selected educational practices include enriched presentation, demonstration, discussion, case studies, particularly the 

practice and use of all of the digital tools that may be used.    

After the fulfilment of the workshop, the participants would be familiar with the selected Google Apps and capable of 

using these internet tools in a correct way with the aim to enhance their communication and digital skills and improve 

their work daily routine.   

 

Requirement for participation: Active account of email, gmail 
 
Venue: Laboratory of University of Macedonia  

Duration: 2 hours 

Participants: up to 25 persons 

Workshop languages: Greek-English 

Coordinators: Sarakatsianou Dimitra, MSc in Sciences of Education and Lifelong Learning, Department of 
Educational and Social Policy, University of Macedonia and  Dr. Giossi Styliani, Instructor, Program of 
Postgraduate Studies in Sciences of Education and Lifelong Learning, Department of Educational and Social 
Policy, University of Macedonia  
 

   

Participation fee: 20 Euros 

Information: Those who are interested in participating are requested to send an e-mail with their 

identification credentials (name, affiliation, phone number, e-mail address) to: sgiosi@uom.edu.gr (Stella 

Giossi) ή ell16060@uom.edu.gr (Sarakatsianou Dimitra). 

Participation: On a first-come first-served basis but granted only after the 20 euro participation fee is paid 

at the secretary office. Every participant will receive an official certificate of participation.  
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