
Πρόκειται για μία καινοτόμα, ολοκληρωμένη πρόταση που αυξάνει τη δημιουργικότητα, τη
συνεργατικότητα και τη δημοκρατία. Η Ιστοριογραμμή είναι ένα ευέλικτο, εύχρηστο
πολυεργαλείο που μπορεί να σε πάει πολύ μακριά αλλά και πολύ κοντά.

Τα σχόλιά σας για το πρόγραμμά μας

Ευχαριστούμε πολύ!!! Ωραία εμπειρία!!! Δεθήκαμε σαν ομάδα!!!! Κάθε φορά και καλύτερα!!!! Το πρόγραμμα αυτό ήταν μια πρόκληση
για μένα!!!!!! Θεωρώ ότι η Ιστοριογραμμή αποτελεί  έναν οργανωμένο τρόπο μετάδοσης της γνώσης διαθεματικά αλλά μέσα στα
πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος και έναν τρόπο διδασκαλίας που αντανακλά την πραγματική ζωή. Ο εκπαιδευτικός ξεκινά
με μια ιδέα, και με αυτή ξεκινά το ταξίδι της γνώσης με τους μαθητές του!!!!!Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης!!!!!

Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, διότι αναπτύσσει τις δυνατότητες και τις εκπαιδευτικές μεθόδους μου. Η
ιστοριογραμμή αποτελεί έναν ευχάριστο τρόπο διδασκαλίας πολλαπλών αντικειμένων, σε διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες και ηλικίες.
Μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία και πέρα από τους τοίχους μιας σχολικής αίθουσας αποδοτικά. Στο πλαίσιο του προγράμματος αναλύεται
διεξοδικά όχι μόνο το θεωρητικό υπόβαθρο της εποικοδομητικής μεθόδου ιστοριογραμμής και άλλων καινοτόμων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, αλλά κυρίως την πρακτική της εφαρμογή με βιωματικό και συνεργατικό τρόπο κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. Στο
σεμινάριο παρέχεται άφθονο υλικό τεκμηρίωσης, εκπαιδευτικών θεωριών, αλλά κυρίως παραδειγμάτων εφαρμογής της ιστοριογραμμής με
διαρκή υποστήριξη από την ίδια.

Π.Τ.
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Το επιμορφωτικό πρόγραμμα της ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ (STORYLINE) είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο που σε μαθαίνει
βιωματικά τη φιλοσοφία της Ιστοριογραμμής. Μέσα από την σύγχρονη εξ αποστάσεως μορφή του γινόμαστε όλοι μαθητές, χωριζόμαστε σε
ομάδες και με συντονίστρια την κυρία Ηλιοπούλου εφαρμόζουμε βήμα βήμα την Ιστοριογραμμή. Αλληλεπιδρούμε, συνεργαζόμαστε,
προβληματιζόμαστε, φανταζόμαστε , δημιουργούμε, χαιρόμαστε…. Σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι δίπλα μας η κυρία Ηλιοπούλου, η οποία με
πολλή διάθεση και κέφι μας καθοδηγεί και μας συμβουλεύει. Το πρακτικό μέρος εμπλουτίζεται από το θεωρητικό, το οποίο είναι εξίσου χρήσιμο,
στοχευμένο και ενδιαφέρον. Είναι εύκολο να το παρακολουθήσει κάποιος. Η Ιστοριογραμμή είναι ένα γοητευτικό ταξίδι. Αν σε αυτό πάρουμε
μαζί μας και τους μαθητές μας, τότε σίγουρα το σχολείο θα γίνει πιο όμορφο και δημιουργικό. Κ.Π.



Αξιολογώντας το πρόγραμμα της Ιστοριογραμμης θα τόνιζα πρώτα απ' όλα την άψογη οργάνωση, την έγκαιρη αποστολή υλικού και την
διάθεση επικοινωνίας για την επίλυση προβλημάτων και την παροχή υποστήριξης. Περιγράφοντας την δομή των σεμιναρίων θα έλεγα ότι
προηγείται ένα πλαίσιο προβληματισμού, δίνεται χρόνος και <<χώρος>> για συζήτηση ενώ η εργασία μας την ώρα του σεμιναρίου γίνεται
βιωματικά. Απίστευτο ... κι όμως μπορεί να βρισκόμαστε διαδικτυακά αλλά κάποια στιγμή το ξεχνάμε και είναι σαν να είμαστε γύρω από
ένα τραπέζι. Επίσης δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας στις εργασίες κάτι που μας έχει φέρει ακόμα πιο κοντά. Άτομα από διαφορετικούς
επαγγελματικούς χώρους , με διαφορετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο βρεθήκαμε στο σεμινάριο STORYLINE και έχουμε έναν κοινό στόχο να
γνωρίσουμε την Ιστοριογραμμή, να την κατακτήσουμε και να την κάνουμε εργαλείο μας.

Το 9μηνο επιμορφωτικό πρόγραμμα της κας. Ηλιόπουλου εφαρμόζεται μέσω βιωματικών μεθόδων.
Η μάθηση επιτυγχάνεται με έναν αβίαστο, φυσικό τρόπο που προωθεί την επικοινωνία και την
συνεργασία. Επιπρόσθετα, προσφέρεται πλούσιο και ποικίλο υλικό.

Ένας κόσμος ανοίγεται και έχει πολλές διακλαδώσεις. 
Το ενδιαφέρον ενεργοποιείται.Πολύ καλή συνεργασία. Διαφορετικός τρόπος δουλειάς με

ενδιαφέρον. Περιμένουμε με ανυπομονησία τη συνέχεια.
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Το επιμορφωτικό πρόγραμμα της Ιστοριογραμμής είναι ένα άψογα οργανωμένο πρόγραμμα που
εκτός από τη μεθοδολογία της ιστοριογραμμής αναλύει σε βάθος και με πολύ ενδιαφέρον τρόπο
καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτκές και μια ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται με την εκπαιδευτική
πράξη. Το υλικό μας παρέχεται έγκαιρα, είναι πλούσιο και είναι άρτια δομημένο. Στις σύγχρονες
τηλεδιασκέψεις δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, συνεργασίας και ουσιαστικής
συμμετοχής των συμμετεχόντων, παρέχοντας βιωματική εμπειρία. Η κ. Ηλιοπούλου και όλοι οι
διδάσκοντες είναι πολύ μεταδοτικοί, προσιτοί και με τεράστια διάθεση για επικοινωνία και παροχή
βοήθειας στους συμμετέχοντες. Η όλη διαδικασία είναι πολύ ευχάριστη και τη συστήνω
ανεπιφύλακτα. Μ.Μ.



Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακαλύπτεις ότι η Ιστοριογραμμή αποτελεί ένα καταπληκτικό εργαλείο στα χέρια του
εκπαιδευτικού. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει σχεδόν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και απλά να διαπιστώσει ότι μόλις
άνοιξε ένα παράθυρο στην τάξη του, που μαζί με τις έννοιες που θέλει να εισάγει, από το παράθυρο θα μπει άλλοτε μια
αύρα, άλλοτε βοριάς, Καλοκαίρι, Χειμώνας, Άνοιξη, γέλια, τραγούδια, παιχνίδια και ίσως δάκρυα. Όλα θα έχουν
αναδυθεί μέσα από τις παιδικές ψυχές με ανώδυνο τρόπο, ειπωμένα και πλεγμένα σε ιστορίες με προσωπική κατάθεση,
συμμετοχή και ενδιαφέρον. Η διδακτική προσέγγιση αποκτά άλλη διάσταση, ποιότητα και επίπεδο. Η υλοποίηση της
τεχνικής στην τάξη απελευθερώνει τον εκπαιδευτικό, τους μαθητές, την εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία και τα
ανανεώνει όλα σε ανώτερο επίπεδο. Από τα καλύτερα πράγματα που έκανα και το συνιστώ ανεπιφύλακτα!  Λ.Κ.

Το εξειδικευμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης για την αφηγηματική τεχνική της "Ιστοριογραμμής" αποτελεί μια από
τις πιο νέες και φρέσκες παιδαγωγικές, διδακτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στον ελληνικό αλλά και
παγκόσμιο εκπαιδευτικό χώρο. Η οργάνωση του περιεχομένου εισάγει τον επιμορφούμενο βαθμιαία από τις
παλαιότερες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους στις πιο σύγχρονες και κατόπιν στις αρχές της Ιστοριογραμμής,
δίνοντάς του την ευκαιρία να έχει ολοκληρωμένη εικόνα των πιο σύγχρονων εξελίξεων στην εκπαίδευση. Η
συμμετοχή όμως δεν εξαντλείται εδώ, αλλά υποστηρίζεται και με σύγχρονες εξ αποστάσεως διδασκαλίες και
εργασία σε ομάδες σύγχρονα και ασύγχρονα, κατά τη συγγραφή των εργασιών στο τέλος των ενοτήτων. Το
υποστηρικτικό υλικό και η βιβλιογραφία πλούσια, ελληνική και ιδιαιτέρως ξενόγλωσση, εισάγουν στις σφαίρες της
Επιστημονικής παγκόσμιας κοινότητας. Όλο το πνεύμα που επικρατεί και διαχέεται και μάλιστα κατευθύνεται από
τη δημιουργό και υπεύθυνη του προγράμματος κ. Ηλιόπουλου, είναι φιλικό, επικοινωνιακό, οικείο και
συνεργατικό, που βασίζεται σε σχέσεις συναδελφικότητας και ισοτιμίας.      Κ.Λ.

Κατάλαβα τι είναι η Ιστοριογραμμή και πώς δημιουργείται, και ας μην συμμετέχω στις σύγχρονες βιωματικές συναντήσεις.
Παρακολουθώντας τα βίντεο των συναντήσεων και το σχετικό υλικό κατατοπίζομαι απόλυτα. Η πολύμηνη διάρκεια του σεμιναρίου
με βοηθά να κατακτήσω την Ιστοριογραμμή βήμα βήμα. Το υλικό είναι πλουσιότατο και δεν αφορά μόνο την Ιστοριογραμμή αλλά
γενικότερα τις καινοτόμες μεθόδους. Το σεμινάριο υλοποιείται σε πνεύμα ελευθερίας και σεβασμού με ενθάρρυνση της ομαδικότητας
και της δημιουργικότητας. Συνολικά μια υπέροχη εμπειρία και πολύ διδακτική. Σε κάθε βήμα ανυπομονείς για την συνέχεια.

Γ.Γ.


