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ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Ιςτορικι Ζρευνα, Διδακτικι και Νζεσ
Σεχνολογίεσ»

Επιςτημονική Ζνωςη
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

3οσ ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ ΜΑΘΘΣΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΙΣΘΣΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΕΡ
«ΠΡΟΕΓΓΙΗΟΤΜΕ ΚΡΙΣΙΚΑ ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ:
ΠΡΟΩΠΑ, ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕ ΑΠΟ ΣΘ ΝΕΟΣΕΡΘ
ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ, ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΙΣΟΡΙΑ»
Σο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιςτορικι Ζρευνα, Διδακτικι και Νζεσ Σεχνολογίεσ» του Ιονίου Πανεπιςτθμίου, θ επιςτθμονικι ζνωςθ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ και θ ΕΡΣ προκθρφςςουν τον 3ο Πανελλινιο Μακθτικό και Φοιτθτικό Διαγωνιςμό Ιςτορικοφ Ντοκιμαντζρ με κζμα «Προςεγγίηουμε κριτικά το παρελκόν: Πρόςωπα, γεγονότα και ιδζεσ από τθ νεότερθ και ςφγχρονθ ελλθνικι, ευρωπαϊκι και παγκόςμια Ιςτορία».
Ο διαγωνιςμόσ αφορά :
 Σουσ μακθτζσ του Γυμναςίου, τθσ Α, Β΄ και Γ΄ Γενικοφ και Εςπερινοφ Λυκείου και ΕΠΑΛ,
τουσ μακθτζσ των χολείων Δεφτερησ Ευκαιρίασ τθσ Ελλάδασ και τθσ Κφπρου, κακϊσ και
ςχολείων τθσ Ομογζνειασ.
 Σουσ προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτητζσ Σμθμάτων ελλθνικϊν και κυπριακϊν
πανεπιςτθμίων.

ΠΛΑΙΙΟ – ΣΟΧΟΙ
Σο ιςτορικό ντοκιμαντζρ παρουςιάηει πλθροφορίεσ ςχετικά με ζνα γεγονόσ, πρόςωπο, τόπο
ι ιδζα από το παρελκόν μζςα από μια παρουςίαςθ ςυγκεκριμζνου χρόνου. Κατά τθ δθμιουργία του αξιοποιοφνται ζγγραφα, εικόνεσ, φωτογραφίεσ, πραγματικζσ ςκθνζσ από το
προσ μελζτθ κζμα και ςυνεντεφξεισ ειδικϊν.
το πλαίςιο τθσ βιωματικότθτασ, τθσ διακεματικότθτασ και τθσ ομαδοςυνεργατικισ μάκθςθσ, που προβλζπονται και από το ιςχφον Αναλυτικό Πρόγραμμα για τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ αλλά και τθσ ερευνθτικισ δθμιουργικισ τεκμθρίωςθσ και ζκφραςθσ από τουσ
φοιτθτζσ, θ ομαδικι δθμιουργία ενόσ ιςτορικοφ ντοκιμαντζρ βοθκά τουσ μακθτζσ και τουσ
φοιτθτζσ να προςεγγίςουν κριτικά το ιςτορικό γεγονόσ και τθν αφιγθςι του, εντάςςοντάσ
το ταυτόχρονα ςτθν ευρφτερθ ιςτορικι περίοδο τθσ φγχρονθσ Ελλθνικισ, Ευρωπαϊκισ και
Παγκόςμιασ Ιςτορίασ.
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Με τθν αξιοποίθςθ κάποιων από τα ςθμαντικότερα αρχεία οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, από
όπου κα αντλιςουν το υλικό τθσ εργαςίασ τουσ, οι μακθτζσ και οι φοιτθτζσ κα εξοικειωκοφν με τθν ζρευνα ςτα ποικίλα ιςτορικά (ζντυπα και θλεκτρονικά) αρχεία, κα κατανοιςουν και κα ερμθνεφςουν το ευρφτερο ιςτορικό πλαίςιο μιασ περιόδου, με τισ βαςικζσ πολιτικζσ, οικονομικζσ, κοινωνικζσ αλλά και ατομικζσ-ανκρϊπινεσ παραμζτρουσ του, κακϊσ
και τισ ποικίλεσ ιδιαιτερότθτεσ των ιςτορικϊν ςυνκθκϊν και τθσ ςυμπεριφοράσ των προςϊπων.
Κατά τθ διάρκεια τελικισ φάςθσ τθσ δθμιουργίασ, οι μακθτζσ και οι φοιτθτζσ κα ζλκουν ςε
επαφι με τθν τζχνθ του κινθματογράφου (ςενάριο, ντεκουπάη, πλάνα, μουςικι επζνδυςθ,
αφιγθςθ, μοντάη) και κα προβλθματιςτοφν για τθ ςχζςθ τθσ κινθματογραφικισ δθμιουργίασ και τθσ Ιςτορίασ. Επίςθσ, κα εκφράςουν δθμιουργικά τισ καλλιτεχνικζσ τουσ τάςεισ και
κα ανακαλφψουν αντίςτοιχα ενδιαφζροντα.

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
1. Σο μακθτικό ι φοιτθτικό ντοκιμαντζρ κα ζχει θζμα προςδιοριςμζνο με ςαφήνεια και
ενταγμζνο ςε χρονικό πλαίςιο.
2. Θα είναι πρωτότυπη δημιουργία, ειδικά για το διαγωνιςμό, και δεν θα ζχει προβληθεί ή παρουςιαςτεί όλο ή μζροσ του πριν τον διαγωνιςμό.
3. ΤΝΟΛΙΚΑ κα ζχει διάρκεια 10’ το ανϊτερο το μακθτικό και 15’ το φοιτθτικό (ςτη
διάρκεια ςυμπεριλαμβάνονται ΚΑΙ οι τίτλοι τζλουσ).
4. Θα ςταλεί ςε μορφή αρχείου avi ι mp4.
5. τουσ τίτλουσ τζλουσ πρζπει να αναγράφονται όλοι οι ςυντελεςτζσ, κακϊσ και οι πηγζσ
από τισ οποίεσ αντλικθκε το ςφνολο του υλικοφ.
ΘΜΕΙΩΘ: Οι διοργανωτζσ του διαγωνιςμοφ δθλϊνουν ότι:
1. Θα παράςχουν επιςτθμονικι βοικεια με ειδικι βιβλιογραφία και βαςικζσ πθγζσ άντλθςθσ κινθματογραφικοφ υλικοφ, και κα απαντοφν ςε ςχετικά ηθτιματα που κα απαςχολοφν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό. Η ςχετικι ανακοίνωςθ κα αναρτθκεί
ςτθν ιςτοςελίδα του περιοδικοφ www.neapaideia-glossa.gr και κα ανανεϊνεται ςυνεχϊσ.
2. Δε κα παράςχουν τεχνικι βοικεια. Για το μοντάη μποροφν οι ενδιαφερόμενοι να χρθςιμοποιιςουν πολλά προγράμματα, όπωσ το πρόγραμμα Movie Maker, ςτο οποίο ζχουν δωρεάν πρόςβαςη από τθ ςουίτα Windows Essentials.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
Σο υλικό κα πρζπει να ςταλεί ςε dvd μαηί με τη φόρμα ςυμμετοχήσ ςτθ διεφκυνςθ: ΝΕΑ
ΠΑΙΔΕΙΑ, Χαριλάου Σρικοφπη 31, 10681 Αθήνα, μζχρι τισ 16/4/2016. Τλικό που κα ταχυδρομθκεί μετά από τθν παραπάνω θμερομθνία δε κα γίνει δεκτό ςτο διαγωνιςμό.

ΕΠΙΣΡΟΠΕ
Σα μακθτικά και φοιτθτικά ντοκιμαντζρ κα κρικοφν από κριτικι επιτροπι ειδικϊν, που κα
εποπτεφεται από ειδικι επιςτθμονικι επιτροπι, θ οποία αποτελείται από τουσ:
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1. Ντζπυ Βρεττοφ, υντονίςτρια Ψυχαγωγικοφ Πολιτιςτικοφ Καναλιοφ, ΕΡΣ
2. Νίκο Καραπιδάκη, Κακθγθτι του Ιονίου Πανεπιςτθμίου, Πρόεδρο τθσ Εφορείασ των
Γενικϊν Αρχείων του Κράτουσ
3. Γιώργο Κόκκινο, Κακθγθτι Ιςτορίασ και Διδακτικισ τθσ Ιςτορίασ ςτο Πανεπιςτιμιο
Αιγαίου
4. Χριςτίνα Κουλοφρη, Κακθγιτρια Ιςτορίασ ςτο Πάντειο Πανεπιςτιμιο
5. Φώτο Λαμπρινό ςκθνοκζτθ ιςτορικϊν ντοκιμαντζρ, ςυγγραφζα
6. Ζλλη Λεμονίδου, Επίκουρθ Κακθγιτρια Διδακτικισ τθσ Ιςτορίασ ςτο Πανεπιςτιμιο
Πατρϊν
7. Βαςίλη Λουλζ, ςκθνοκζτθ ταινιϊν μυκοπλαςίασ και ντοκιμαντζρ
Σθν Επιςτημονική Επιτροπή ςυντονίηει ο Κώςτασ Αγγελάκοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ ςτο
Σμιμα Ιςτορίασ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου, Διευκυντισ του περιοδικοφ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ.
Σθν ειδική κριτική επιτροπή, που αποτελείται από ιςτορικοφσ, ανκρϊπουσ του κινθματογράφου και εκπαιδευτικοφσ, ςυντονίηει θ Νατάςα Μερκοφρη, φιλόλογοσ, Αντιπρόεδροσ τθσ
Επιςτθμονικισ Ζνωςθσ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ.

ΣΕΛΕΣΘ ΑΠΟΝΟΜΘ
Η ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων και θ τελετι απονομισ των βραβείων κα γίνει ςτθν Ακινα τον Μάιο του 2016 ςε θμερομθνία και χϊρο που κα αποφαςιςτεί.
Θα δοκοφν ςυνολικά τρία βραβεία και δφο ζπαινοι, τα οποία κα ςυνοδεφονται από ειδικό
δίπλωμα και αναμνθςτικά δϊρα των χορθγϊν/δωροκετϊν του διαγωνιςμοφ.
Σο πρόγραμμα τθσ εκδιλωςθσ κα περιλαμβάνει χαιρετιςμοφσ από τουσ διοργανωτζσ και
τθν απονομι των βραβείων και των επαίνων.
Επικοινωνία: neapaideia.journal@gmail.com
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