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«ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕ ΚΡΙΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ»
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» του
Ιονίου Πανεπιστημίου, η επιστημονική ένωση «Νέα Παιδεία» και η ΕΡΤ προκήρυξαν
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ιστορικού Ντοκιμαντέρ με θέμα «Προσεγγίζουμε
κριτικά το παρελθόν».
Ο διαγωνισμός αφορούσε τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, της Α, Β΄ και Γ΄ Γενικού και
Εσπερινού Λυκείου και ΕΠΑΛ, καθώς και τους μαθητές των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας.
Θεματικό πεδίο του διαγωνισμού ήταν η Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική και
Ευρωπαϊκή Ιστορία.

ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΤΟΧΟΙ
Το ιστορικό ντοκιμαντέρ παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με ένα γεγονός, πρόσωπο,
τόπο ή ιδέα από το παρελθόν μέσα από μια παρουσίαση συγκεκριμένου χρόνου που
παρουσιάζει έγγραφα, εικόνες, φωτογραφίες, και πραγματικές σκηνές από το προς
μελέτη θέμα.
Στο πλαίσιο της βιωματικότητας, της διαθεματικότητας και της ομαδοσυνεργατικής
μάθησης, που προβλέπονται και από το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η ομαδική δημιουργία ενός ιστορικού ντοκιμαντέρ βοηθά
τους μαθητές να προσεγγίσουν κριτικά το ιστορικό γεγονός και την αφήγησή του
εντάσσοντάς το ταυτόχρονα στην ευρύτερη ιστορική περίοδο της Νεότερης ή Σύγχρονης
Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας.
Με την αξιοποίηση κάποιων από τα σημαντικότερα αρχεία οπτικοακουστικού υλικού,
από όπου άντλησαν το υλικό της εργασίας τους, οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την
έρευνα στα ποικίλα ιστορικά (έντυπα και ηλεκτρονικά) αρχεία, κατανόησαν και
ερμήνευσαν το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο μιας περιόδου, με τις βασικές πολιτικές,
οικονομικές, κοινωνικές αλλά και ατομικές- ανθρώπινες παραμέτρους του, καθώς και τις
ποικίλες ιδιαιτερότητες των ιστορικών συνθηκών και της συμπεριφοράς των προσώπων.

Κατά τη διάρκεια τελικής φάσης της δημιουργίας, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την
τέχνη του κινηματογράφου (σενάριο, ντεκουπάζ, πλάνα, μουσική επένδυση, αφήγηση,
μοντάζ) και προβληματίστηκαν για τη σχέση της κινηματογραφικής δημιουργίας και της
Ιστορίας. Επίσης, εξέφρασαν δημιουργικά καλλιτεχνικές τάσεις και ανακάλυψαν
αντίστοιχα ενδιαφέροντα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Τα μαθητικά ντοκιμαντέρ κρίθηκαν από επιτροπή που αποτελείτο από τους
 Δημήτρη Λάππα, ιστορικό, φιλόλογο, εκπαιδευτικό στη β΄βάθμια εκπαίδευση
 Γεωργία Λουκοπούλου, κοινωνιολόγο, κινηματογραφίστρια, εκπαιδευτικό στη
β΄βάθμια εκπαίδευση
 Γιάννη Παρίση, φιλόλογο, συγγραφέα, εκπαιδευτικό στη β΄βάθμια εκπαίδευση
 Δρ. Βασιλική Σακκά, ιστορικό, Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων Μεσσηνίας
Η κριτική επιτροπή εποπτευόταν από ειδική επιστημονική επιτροπή, η οποία αποτελείτο
από τους:
 Νίκο Καραπιδάκη, Καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου, Πρόεδρο της Εφορείας
των Γενικών Αρχείων του Κράτους
 Γιώργο Κόκκινο, Καθηγητή Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
 Φώτο Λαμπρινό, σκηνοθέτη ιστορικών ντοκιμαντέρ, συγγραφέα
 Ελπίδα
Πρωτόπαπα,
προϊσταμένη
του
Τμήματος
Επιμορφωτικών
Προγραμμάτων της ΕΡΤ.
Την Επιστημονική Επιτροπή συντόνισε ο Κώστας Αγγελάκος, Επίκουρος Καθηγητής
Παιδαγωγικών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής του περιοδικού ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ.
Την ειδική κριτική επιτροπή συντόνισε η Νατάσα Μερκούρη, φιλόλογος, μέλος του ΔΣ
και επιστημονική συνεργάτις της ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Η ΕΡΤ δημιούργησε τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό τρέιλερ, το οποίο προέβαλε το
διαγωνισμό μέχρι και την 29η Μαρτίου 2013 και θα αναρτήσει τα βραβευμένα
ντοκιμαντέρ στον ιστότοπό της για διάστημα έξι μηνών.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει στην
Αθήνα το Σάββατο, 11 Μαΐου 2013, στις 10.00, στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης»,
Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα.
Θα δοθούν τρία βραβεία και δύο έπαινοι, τα οποία θα συνοδεύονται από ειδικό
δίπλωμα και αναμνηστικά δώρα των χορηγών/δωροθετών του διαγωνισμού.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει χαιρετισμούς από τους διοργανωτές, την
απονομή των βραβείων και των επαίνων, και την προβολή των βραβευμένων
ντοκιμαντέρ.
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, η κράτηση είναι
απαραίτητη.
Πληροφορίες: neapaideia.journal@gmail.com

Τα σχολεία των οποίων τα ντοκιμαντέρ προκρίθηκαν έχουν ειδοποιηθεί.
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