
Εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςη/Πιςτοποίηςη ςτην 
Ιςτοριογραμμή/Storyline  

 

Σο 9μθνο μοριοδοτοφμενο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ και πιςτοποίθςθσ ςτθν 
Ιςτοριογραμμι/Storyline με επιςτθμονικι υπεφκυνθ τθν μόνιμθ διδάςκουςα του 
Π.Θ κα. Ηλιοποφλου Ιφιγζνεια, εξειδικευμζνθ ςτθν Ιςτοριογραμμι, εκπρόςωπο τθσ 
Ελλάδασ ςτο διεκνζσ δίκτυο Storyline και ιδρφτρια τθσ Storyline Greece, υλοποιείται 
από το Κζντρο Επιμόρφωςησ & Διά Βίου Μάθηςησ του Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ. 
 Πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ με βάςθ τθν τρζχουςα νομοκεςία που αφοροφν 
ςτθν μοριοδότηςη για προςλιψεισ - διοριςμοφσ εκπαιδευτικϊν και για κρίςεισ 
ςτελεχϊν και εφοδιάηει τουσ εκπαιδευόμενουσ με Πιςτοποιητικό Εξειδικευμζνησ 
Επιμόρφωςησ από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ.  
 
Η παροφςα επιμόρφωςθ απευθφνεται ςε: 

 τελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ που αςχολοφνται με τθ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ του 

διδακτικοφ ζργου των εκπαιδευτικϊν  

 Εκπαιδευτζσ Ενθλίκων /Εκπαιδευτικϊν 

 Εκπαιδευτικοφσ  Πρωτοβάκμιασ, Δευτεροβάκμιασ και Σριτοβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ  

όλων των ειδικοτιτων (μόνιμουσ, αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιουσ)  

 Ειδικοφσ Παιδαγωγοφσ  

 Πτυχιοφχουσ και Φοιτθτζσ των Παιδαγωγικϊν Σμθμάτων Προςχολικισ   

Εκπαίδευςθσ, Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ Αγωγισ 

 Πτυχιοφχουσ και Φοιτθτζσ Ιδρυμάτων Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ    

               και τθσ αλλοδαπισ 

 Όςουσ εργάηονται ι επικυμοφν να εργαςτοφν ςε Παιδικοφσ τακμοφσ, 

Κζντρα Δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ, Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 

και Μουςεία  

 
Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ζχει ςχεδιαςτεί με απόλυτθ υπευκυνότθτα από μια 
δυνατι ομάδα εκπαιδευτϊν, διδακτικϊν μελϊν του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ με 
μεγάλθ εμπειρία και γνϊςθ ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ του προγράμματοσ. 
Επιςτθμονικι υπεφκυνθ είναι θ κα. Ηλιοποφλου Ιφιγζνεια, μόνιμθ διδάςκουςα ςτο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικήσ Αγωγήσ, θ οποία εξειδικεφτηκε ςτην Ιςτοριογραμμή ςτο 
Πανεπιςτιμιο Strathclyde ςτθ κωτία ςτο πλαίςιο των μεταπτυχιακϊν τθσ ςπουδϊν. 
Ζχει μια μεγάλθ εμπειρία ςτθν εκπαίδευςθ τθσ Ιςτοριογραμμισ τόςο ςε 
εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων όςο και ςε φοιτθτζσ Παιδαγωγικϊν Σμθμάτων 
και προςδοκά μζςω αυτοφ του προγράμματοσ να τθν γνωςτοποιιςει ςε όλο τον 
εκπαιδευτικό κόςμο. Εκπροςωπεί την  Ελλάδα ςτο διεθνζσ δίκτυο τησ Storyline και 
ζχει ιδρφςει την Storyline Greece. 
 
Διαδικαςία Ειςαγωγήσ  
Οι ενδιαφερόμενοι κατακζτουν ηλεκτρονικά τθν αίτηςη υποψηφιότητασ και τα 
απαραίτθτα δικαιολογητικά  ΕΔΩ ζωσ τισ   30 Αυγοφςτου 2020  

 
Πληροφορίεσ – Επικοινωνία: 
Ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ  

http://learning.uth.gr/%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%cf%8c%ce%bc%ce%b1-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-2/
http://learning.uth.gr/?p=6126


E-mail: ifiliop7@gmail.com, greekstoryliners@gmail.com, ifiliop@uth.gr & 
learning@uth.gr 
Tθλ.: 6944384359 (10:00–16:00) και 24210–06366 (9:00–15:00), .   

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
30% ζκπτωςη για 2 και άνω, που κα εγγραφοφν ςτο πρόγραμμα (κατόπιν 
τθλεφωνικισ επικοινωνίασ) 
 
Λίγα λόγια για τθν Ιςτοριογραμμι (Storyline) 
Η Iςτοριογραμμή είναι μια δομημζνη παιδαγωγική προςζγγιςη για τη μάθηςη και 
τη διδαςκαλία με μια δομή που προςφζρει ελευθερία τόςο για τον εκπαιδευτικό 
όςο και για τουσ μαθητζσ.  Αποτελεί ζνα ευζλικτο, εφχρηςτο, δημιουργικό, 
ευχάριςτο και αποτελεςματικό εκπαιδευτικό εργαλείο, κατάλλθλο για όλεσ τισ 
βακμίδεσ εκπαίδευςθσ, ιδανικό για όλεσ τισ θλικίεσ, εφαρμόςιμο ςτθν τυπικι, μθ 
τυπικι αλλά και άτυπθ μορφι εκπαίδευςθσ.  
 
Σο βαςικό ςτοιχείο το οποίο τθν κάνει ξεχωριςτι και ιδιαίτερθ είναι θ δφναμθ των 
ιςτοριϊν, οι οποίεσ ζλκουν το ενδιαφζρον των ανκρϊπων ανά τουσ αιϊνεσ και τουσ 
βοθκοφν να κυμοφνται ό,τι μακαίνουν, κακϊσ ςυνδζονται με τισ ηωζσ τουσ και τουσ 
εμπλζκουν ςυναιςκθματικά.  
 
Η Ιςτοριογραμμι αποτελεί ζνα γοθτευτικό μα και αςφαλζσ ταξίδι μάκθςθσ. 
Γοθτευτικό γιατί ςε κάκε ζναν από τουσ ςτακμοφσ-επειςόδια οι μακθτζσ 
κινθτοποιοφνται να ανακαλφψουν οι ίδιοι τισ απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ-κλειδιά του 
εκπαιδευτικοφ προκειμζνου να εξελίξουν τθν ιςτορία τουσ. Αςφαλζσ γιατί το ταξίδι 
ακολουκεί ζνα μονοπάτι, ςχεδιαςμζνο εκ των προτζρων από τον εκπαιδευτικό, 
μζςα ςτο οποίο μποροφν να χρθςιμοποιθκεί μια ευρεία ποικιλία των γνωςτϊν 
διδακτικϊν μεκόδων και τεχνικϊν με τρόπο ϊςτε να ζχουν νόθμα και ςφνδεςθ με 
τθν ιςτορία που είναι ςε εξζλιξθ.  
 
Η Ιςτοριογραμμι ζχει διττό ευεργετικό χαρακτιρα: α. Παρζχει ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ ζνα ουςιαςτικό πλαίςιο  για να οργανϊςουv τθν διδακτζα φλθ, να 
ςυνδζςουν τα διαφορετικά γνωςτικά αντικείμενα του Α.Π, ςτοχεφοντασ ςτθν 
απόκτθςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ και όχι κατακερματιςμζνθσ και αποςπαςματικισ 
γνϊςθσ και β. Προςφζρει ςτουσ μακθτζσ τθν αίςκθςθ ότι θ ιςτορία τουσ ανικει, 
είναι οι ίδιοι που τθν δθμιουργοφν, τθν γράφουν, παίηουν ςε αυτι ωσ ιρωεσ, τθ 
ςυνδζουν με τισ ηωζσ τουσ χωρίσ όμωσ να εκτίκενται, τουσ κινεί το ενδιαφζρον να 
εμπλακοφν ενεργά, να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ, να ζχουν μια ιςότιμθ ςχζςθ με 
τον εκπαιδευτικό μζςα ςε ζνα δθμοκρατικό περιβάλλον.  
 
Πρόκειται για μια βακιά δθμοκρατικι, μακθτοκεντρικι και βιϊςιμθ μεκοδολογία, 
που βαςίηεται ςτον κοινωνικό εποικοδομθτιςμό. ζβεται ό,τι “κουβαλά” ο μακθτισ, 
ξεκινϊντασ από αυτό για να το ςυνδζςει ςτθ ςυνζχεια με το νζο που καλείται να 
μάκει και να βιϊςει - γνϊςεισ, ςυναιςκιματα, δεξιότθτεσ.  
Η ευελιξία τθσ μεκόδου επιτρζπει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να ανταποκρίνονται ςτισ 
ανάγκεσ όλων των μακθτϊν με τρόπο που είναι αναπτυξιακά κατάλλθλοσ.  
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τθν Ιςτοριογραμμι κα ζχουν τθν ευκαιρία να εκπαιδευτοφν και να πιςτοποιθκοφν 
όςοι επιλζξουν να παρακολουκιςουν το πρόγραμμα που ζχει ςχεδιαςτεί με 
απόλυτθ υπευκυνότθτα από μια δυνατι ομάδα εκπαιδευτϊν με μεγάλθ εμπειρία 
και γνϊςθ. Επιςτθμονικι υπεφκυνθ είναι θ κα. Ηλιοποφλου Ιφιγζνεια, μόνιμθ 
διδάςκουςα ςτο Παιδαγωγικό Σμιμα Ειδικισ Αγωγισ, θ οποία εξειδικεφτθκε ςτθν 
Ιςτοριογραμμι ςτο Πανεπιςτιμιο Strathclyde ςτθ κωτία ςτο πλαίςιο των 
μεταπτυχιακϊν τθσ ςπουδϊν. Ζχει μια μεγάλθ εμπειρία ςτθν εκπαίδευςθ τθσ 
Ιςτοριογραμμισ τόςο ςε εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων όςο και ςε φοιτθτζσ 
Παιδαγωγικϊν Σμθμάτων και προςδοκά μζςω αυτοφ του προγράμματοσ να τθν 
γνωςτοποιιςει ςε όλο τον εκπαιδευτικό κόςμο. Εκπροςωπεί τθν  Ελλάδα ςτο 
διεκνζσ δίκτυο τθσ Storyline και ζχει ιδρφςει τθν Storyline Greece.  
 

Η Ιςτοριογραμμι βρίςκει εφαρμογι και κα αναλυκοφν οι τρόποι ςτο πλαίςιο τθσ 
εκπαίδευςθσ ςε: 
Διδαςκαλία Γνωςτικϊν Αντικειμζνων 
Ευζλικτθ ηϊνθ 
Διδαςκαλία δεφτερθσ γλϊςςασ 
Προφορικι ιςτορία 
Καινοτόμα προγράμματα 
Ψθφιακι αφιγθςθ 
Παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
Λογοτεχνία 
Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία 
Διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ 
Μουςειακι εκπαίδευςθ 
Ειδικι αγωγι 
Μοντελοποίθςθ 
Ψθφιακό παιχνίδι 
Φιλοςοφία για Παιδιά 
 
Με εκτίμθςθ,  
Γραμματεία Κζντρου Επιμόρφωςησ & Διά Βίου Μάθηςησ  
 
Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ  
Κζντρο Επιμόρφωςησ & Διά Βίου Μάθηςησ  
Σθλ.: 24210 06366-90 
Fax.: 24210 06487 
E-mail: learning@uth.gr 
Website: www.learning.uth.gr 
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