Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα υλοποιηθεί βιωματικό εργαστήριο με την καινοτομική μέθοδο του
Εκπαιδευτικού Δράματος (Drama in Education), διάρκειας 2,5 ωρών, με θέμα: «Ηγεσία στην εκπαίδευση:
αυθεντία ή αυθεντικότητα;» Μέσα από τη συμμετοχή σε ατομικές και ομαδικές βιωματικές δραστηριότητες – με στόχο την προσωπική εμπλοκή, τη συναισθηματική ενεργοποίηση και τον αναστοχασμό – οι
συμμετέχοντες/ουσες θα γνωρίσουν τη μέθοδο του ΕΔ, θα βιώσουν τον πολλαπλό ρόλο και τα διλήμματα
του ηγέτη και θα αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες ηγετών εκπαίδευσης.
Αριθμός συμμετεχόντων: max. 20 άτομα. Γλώσσες του εργαστηρίου: Ελληνικά – Αγγλικά.
Υπεύθυνες / εμψυχώτριες εργαστηρίου: Χριστίνα Ζουρνά, μαθηματικός ΔΕ, Υποψήφια Διδάκτορας,
ΠΑΜΑΚ και Ιωάννα Παπαβασιλείου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΕΚΠ, ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη.
Κόστος συμμετοχής: 20 Ευρώ Πληροφορίες – προεγγραφές: 6942467592 (καθημερινές 18:00 – 21:00)
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τη φόρμα εγγραφής με τα
στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, υπογραφή)
στο: c.zourna@uom.edu.gr
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 based on the innovative Drama in Education method will
be delivered under the title “Leading in Education: authority or authenticity?” In individual and group
activities aiming at personal involvement, emotional engagement, and reflection the participants will
experience a leader’s behavior, needed skills, dilemmas, and informed choices. With up to 20 participants
and duration of 2,5 hours the workshop can be delivered in Greek and/or English.
Workshop facilitators: Christina Zourna, Secondary Education mathematics teacher, PhD Candidate
Researcher and Ioanna Papavassiliou Assistant Professor, Educational and Social Policy, University of
Macedonia, Thessaloniki.
Info – presubscription: tel. +30 6942467592 (daily 18:00 – 21:00) Participation fee: 20 Euros
Those who are interested in participating are requested to fill in and send the subscription form (name,
affiliation, phone number, e-mail address, and signature) to: c.zourna@uom.edu.gr
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.

