
Ζ Διέλε Παπαλησλίνπ γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζην Αγξίλην, 

αιιά από ην 2003 θαηνηθεί θαη εξγάδεηαη ζηε Λακία. Καηά ηα έηε 

1993 έσο 1998 απαζρνιήζεθε σο θηιόινγνο ζηελ ηδησηηθή 

εθπαίδεπζε ζηε γελέηεηξά ηεο. Σν 2000  πξνζιήθζεθε, κέζσ 

ΑΔΠ, σο θαζεγήηξηα θηιόινγνο ζηε δεκόζηα Β/ζκηα 

Δθπαίδεπζε θαη έθηνηε ππεξέηεζε ζε Γπκλάζηα θαη Λύθεηα ηεο 

άκνπ, ηεο Πύινπ θαη ηεο Λακίαο. ήκεξα, ππεξεηεί σο 

πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, θι. ΠΔ02, ζην ΠΔ.Κ.Δ. 

ηεξεάο Διιάδαο. 

Απόθνηηε ηνπ ηκήκαηνο Κιαζηθήο Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο 

Ησαλλίλσλ, ην 1998-1999 ζπλέρηζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην 

Reading ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, απ’ όπνπ θαη απέθηεζε  MASTER of Arts in 

"Information Technology in Education" κε βαζκό "Άξηζηα, A-Distinction" θαη 

αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο ηεο "Hypermedia in Classics: the Contribution of 

Multimedia Software in the teaching of Ancient Greek". Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

1999 έσο 2001 εξγάζηεθε σο εμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο ηνπ πξώελ Παηδαγσγηθνύ 

Ηλζηηηνύηνπ (Π.Η) ζην πηινηηθό πξόγξακκα «ΟΓΤΔΑ» γηα ηελ πξνώζεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο ζηα θηινινγηθά καζήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα σο κέινο ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Σνκέα ηνπ Η.Σ.Τ.Δ-Γηόθαληνο κε αληηθείκελν ηελ 

ηερλνινγηθή θαη επηκνξθσηηθή ππνζηήξημε θηινιόγσλ ζρνιείσλ ηεο Αραΐαο, ηεο 

Θξάθεο θαη ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ ζην πιαίζην ηεο ελέξγεηαο «ΟΓΤΔΗΑ». Σν 

2000-2001 παξαθνινύζεζε κε επηηπρία ηελ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε 

Δπηκνξθσηώλ ζηελ Παηδαγσγηθή Αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηηθώλ θαη δηθηπαθώλ 

ππνδνκώλ ζηε Γ/ζκηα Δθπ/ζε» (Δ.Κ.Π.Α) θαη εληάρζεθε ζην  Μεηξών 

Πηζηνπνηεκέλσλ Δπηκνξθσηώλ ζε Βαζηθέο Γεμηόηεηεο ησλ Σερλνινγηώλ 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) ζηελ Δθπαίδεπζε. Σν 2011-12 

παξαθνινύζεζε ην «Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δπηκνξθσηώλ Β' Δπηπέδνπ ζηηο ΣΠΔ 

γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε» (Παλεπηζηεκηαθό 

Κέληξν/ΠΑ.ΚΔ Θεζζαιίαο) θαη εληάρζεθε ζην κεηξών επηκνξθσηώλ Β' Δπηπέδνπ 

ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δθπ/θήο Πνιηηηθήο (Η.Δ.Π), ελώ ην 2013-2014 παξαθνινύζεζε ην 

Πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο Δπηκνξθσηώλ γηα ηελ αλάιεςε πξνγξακκάησλ Μεηθηνύ 

Μνληέινπ Δπηκόξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ νξγαλσκέλν από ην Δπηζηεκνληθό πκβνύιην 

ηνπ ΗΣΤΔ. Σν 2016 απέθηεζε ην δηδαθηνξηθό ηεο δίπισκα ζηνλ ηνκέα 

Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ από ηε ρνιή Θεηηθώλ θαη 

Δθαξκνζκέλσλ Δπηζηεκώλ ηνπ Α.Π.Κπ  κε ηίηιν ηεο δηαηξηβήο ηεο "Έλα 

Δλαιιαθηηθό Πξόγξακκα Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε. Δηζαγσγή Δπαγγεικαηηθήο Γξαθήο κέζα από Πξνβιεκαηνθεληξηθό 

Ζιεθηξνληθό Πεξηβάιινλ Μάζεζεο".   

Ωο πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ηνπ κεηξώνπ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π, 

αιιά θαη ηνπ κεηξώνπ ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α, δίδαμε ελήιηθεο ζε  πξνγξάκκαηα ηνπηθήο 

ηζηνξίαο, δηδαθηηθήο ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο («Δθπαίδεπζε Μεηαλαζηώλ 

ζηελ Διιεληθή Γιώζζα, Διιεληθή Ηζηνξία θαη ηνλ Διιεληθό Πνιηηηζκό – 

ΟΓΤΔΑ), παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ κε Σ.Π.Δ., ζρέζεο ηερλνινγίαο θαη 

πνιηηηζκνύ θ.α. Από ην 2004 έσο ην 2014 απαζρνιήζεθε σο εθπαηδεύηξηα ζε ζέκαηα 

δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ εηζαγσγηθήο επηκόξθσζεο 

λενδηόξηζησλ εθπ/θώλ ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ πνπ πινπνηήζεθαλ κέζσ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

Κέληξνπ Δπηκόξθσζεο (Π.Δ.Κ) Λακίαο. Σν δηάζηεκα 2011-2012  απαζρνιήζεθε σο 

επηκνξθώηξηα θηινιόγσλ ζηα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν 

‘Νέα Διιεληθή Γιώζζα’ γηα ην γπκλάζην («Νέν ρνιείν (ρνιείν 21νπ αηώλα) – 
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Πηινηηθή Δθαξκνγή») θαη κεηέπεηηα (2013) σο εκπεηξνγλώκνλαο γηα ηελ ππνζηήξημε, 

παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ησλ λέσλ Π. ζην 

επηζηεκνληθό πεδίν «Διιεληθή Γιώζζα» ζην πιαίζην ηεο ίδηαο Πξάμεο. Από ην 2013 

έσο ζήκεξα είλαη ελεξγή  εθπαηδεύηξηα ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο Β΄ Δπηπέδνπ 

ζην πιαίζην ησλ πξάμεσλ "Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε".  

ην ζρνιείν ηεο νξγαληθήο ηεο ζέζεο έρεη εθπνλήζεη πξνγξάκκαηα ζρνιηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ (Όςεηο ηεο Λακίαο,  Οη Πξόζθπγεο ζηε Φζηώηηδα) θαη βξαβεύηεθε 

κε ηνπο καζεηέο ηεο ζηελ θαηεγνξία ησλ ΔΠΑ.Λ γηα ηελ εξγαζία «Ζ ζπκβίσζε ζε 

κηα  πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία» ζην Β΄ Παλειιήλην Γηαγσληζκό ηνπ Γηθηύνπ 

Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ. πλεξγάζηεθε κε ην Κέληξν Διιεληθήο 

Γιώζζαο (Κ.Δ.Γ) ζηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή πξσηόηππεο κεζνδνινγίαο 

εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ βαζηζκέλσλ ζε Σ.Π.Δ γηα ηελ πύιε ΠΡΩΣΔΑ θαη 

ζπκκεηείρε ζηηο εξγαζίεο ηνπ Μεηξώνπ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Η.Δ.Π κε 

δεκηνπξγία πξόηππσλ ζελαξίσλ/δηδαθηηθώλ πξνηάζεσλ γηα ηα καζήκαηα "Εώλε 

Γεκηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ" θαη "Δξεπλεηηθή Δξγαζία ζηελ Σερλνινγία" ζηελ 

Α' ηάμε ΔΠΑ.Λ. κε δύν εγθεθξηκέλεο ηεο πξνηάζεηο "Γηεξεπλώληαο ηε θύζε θαη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ επαγγεικάησλ" θαη "Δπηιύνληαο Σερληθά Πξνβιήκαηα". 

Έρεη παξαθνινπζήζεη πιήζνο ζεκηλαξίσλ εθπαηδεπηηθήο ζεκαηνινγίαο, όπσο 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο («Ζ Δπξώπε ηνλ 20ν αηώλα – Μαζαίλνληαο θαη 

δηδάζθνληαο ηε ζύγρξνλε ηζηνξία»), ηνπ πξώελ Π.Η. («Γηαρείξηζε πξνβιεκάησλ 

ζρνιηθήο ηάμεο»), ηνπ Διεύζεξνπ Παλεπηζηεκίνπ Πνιηηώλ («Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε, Πξνζθπγηθέο Γνκέο θαη Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο δεύηεξεο ή μέλεο 

γιώζζαο»), ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο («Δπηκόξθσζε 

Δθπαηδεπηώλ θαη ηειερώλ γηα επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο»). 

Έρεη δεκνζηεύζεη άξζξα ηεο ζε ειιεληθά θαη μέλα πεξηνδηθά θαη έρεη 

παξνπζηάζεη εηζεγήζεηο ζε ζεηξά παλειιήλησλ θαη δηεζλώλ ζπλεδξίσλ. Σν 2015 

ζπκκεηείρε ζηελ επηζηεκνληθή νκάδα ύληαμεο Οδεγνύ γηα ηνλ Δθπαηδεπηηθό γηα ην 

κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ζηα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ γηα ηελ Α, Β, Γ 

ηάμε Λπθείνπ, ελώ καδί κε ην ζύδπγό ηεο, Υξήζην Σζαδήκα, ζπλέγξαςε βηβιίν γηα 

ηνλ ζρνιηθό εθθνβηζκό.   

Μηιά αγγιηθά θαη ηηαιηθά.  
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