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ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ 
ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Ιςτορικι Ζρευνα, Διδακτικι και Νζεσ 
Σεχνολογίεσ» 

Επιςτθμονικι Ζνωςθ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ ΜΑΘΘΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 
ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΕΡ 

ΜΕ ΣΙΣΛΟ 

«ΠΡΟΕΓΓΙΗΟΤΜΕ ΚΡΙΣΙΚΑ ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ» 
 
Σο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιςτορικι Ζρευνα, Διδακτικι και Νζεσ Σεχνολογίεσ» του 

Ιονίου Πανεπιςτθμίου και το περιοδικό ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ προκθρφςςουν Πανελλινιο 

Μακθτικό Διαγωνιςμό Ιςτορικοφ Ντοκιμαντζρ με κζμα «Προςεγγίηουμε κριτικά το 

παρελκόν». 

Ο διαγωνιςμόσ αφορά τουσ μακθτζσ τθσ Γ΄ Γυμναςίου, τθσ Α, Β΄ και Γ΄ Γενικοφ και 

Εςπερινοφ  Λυκείου και ΕΠΑΛ, κακώσ και τουσ μακθτζσ των χολείων Δεφτερθσ 

Ευκαιρίασ. 

Θεματικό πεδίο του διαγωνιςμοφ είναι θ Νεότερθ και φγχρονθ Ελλθνικι και 

Ευρωπαϊκι  Ιςτορία. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1. Σο μακθτικό ντοκιμαντζρ κα ζχει κζμα προςδιοριςμζνο με ςαφινεια και 

ενταγμζνο ςε χρονικό πλαίςιο. 

2. Να ζχει διάρκεια 10’ το ανώτερο. 

3. Να ςταλεί ςε μορφι αρχείου avi ι mp4. 

4. τουσ τίτλουσ τζλουσ πρζπει να αναγράφονται όλοι οι ςυντελεςτζσ, κακώσ και οι 

πθγζσ από τισ οποίεσ αντλικθκε το ςφνολο του υλικοφ. 

5. Σο υλικό κα πρζπει να ςταλεί ςε dvd μαηί με τθ φόρμα ςυμμετοχισ ςτθ διεφκυνςθ: 

ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, Χαριλάου Σρικοφπθ 31, 10681 Ακινα, με θμερομθνία ταχυδρομείου 

το αργότερο 29 Μαρτίου 2013.  

Τλικό που κα ταχυδρομθκεί μετά από τθν παραπάνω θμερομθνία δε κα γίνει δεκτό 

ςτο διαγωνιςμό. 
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ΘΜΕΙΩΘ: Οι διοργανωτζσ του διαγωνιςμοφ δθλώνουν ότι: 

1. Θα παράςχουν επιςτθμονικι βοικεια με ειδικι βιβλιογραφία και  βαςικζσ πθγζσ 

άντλθςθσ κινθματογραφικοφ υλικοφ. Η ςχετικι ανακοίνωςθ κα αναρτθκεί ςτθν 

ιςτοςελίδα του περιοδικοφ www.neapaideia-glossa.gr μζχρι τισ 20-11-2012. 

2. Δε κα παράςχουν τεχνικι βοικεια. Για το μοντάη μποροφν οι ενδιαφερόμενοι να 

χρθςιμοποιιςουν το πρόγραμμα Movie Maker, ςτο οποίο ζχουν δωρεάν 

πρόςβαςθ από τθ ςουίτα Windows Essentials. 

Σα ςχολεία που κα ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να 

ςυμπλθρώςουν και τθ ςυνθμμζνθ αίτθςθ ςυμμετοχισ. 

Σα μακθτικά ντοκιμαντζρ κα κρικοφν από κριτικι επιτροπι ειδικών, που κα 

εποπτεφεται από ειδικι επιςτθμονικι επιτροπι θ οποία κα αποτελείται από: 

1. τθν κ. Χριςτίνα Κουλοφρθ, Κακθγιτρια Ιςτορίασ ςτο Πάντειο Πανεπιςτιμιο  

2. τον κ. Νίκο Καραπιδάκθ, Κακθγθτι του Ιονίου Πανεπιςτθμίου, Πρόεδρο τθσ Εφορείασ 

των Γενικών Αρχείων του Κράτουσ 

3. τον κ. Γιώργο Κόκκινο, Κακθγθτι Ιςτορίασ και Διδακτικισ τθσ Ιςτορίασ ςτο 

Πανεπιςτιμιο Αιγαίου 

4. τον κ. Φώτο Λαμπρινό, ςκθνοκζτθ ιςτορικών ντοκιμαντζρ, ςυγγραφζα  

Σθν Επιςτθμονικι Επιτροπι κα ςυντονίηει ο κ. Κώςτασ Αγγελάκοσ, Επίκουροσ 

Κακθγθτισ Παιδαγωγικών ςτο Ιόνιο Πανεπιςτιμιο, Διευκυντισ του περιοδικοφ ΝΕΑ 

ΠΑΙΔΕΙΑ. 

Σθν ειδικι κριτικι επιτροπι που κα αποτελείται από ιςτορικοφσ, ανκρώπουσ του 

κινθματογράφου και εκπαιδευτικοφσ, κα ςυντονίηει θ κ. Νατάςα Μερκοφρθ, φιλόλογοσ, 

μζλοσ του Δ  και επιςτθμονικισ ςυνεργάτθσ τθσ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ. 

Θα δοκοφν τρία βραβεία και δφο ζπαινοι τα οποία κα ςυνοδεφονται από ειδικό 

δίπλωμα και αναμνθςτικά δώρα των χορθγών του διαγωνιςμοφ. 

Χορθγόσ Επικοινωνίασ του διαγωνιςμοφ ζχει γίνει πρόταςθ να είναι θ Δθμόςια 

Σθλεόραςθ (ΕΡΣ), από τθν οποία κα ηθτθκεί τόςο θ προβολι του διαγωνιςμοφ όςο και θ 

προβολι των βραβευμζνων μακθτικών ντοκιμαντζρ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μακθτζσ ι ομάδεσ μακθτών και εκπαιδευτικών μποροφν να 

υποβάλλουν τα ζργα τουσ ζωσ τθν Παραςκευι, 29 Μαρτίου 2013. 

Η ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων και θ τελετι απονομισ των βραβείων κα γίνει ςτθν 

Ακινα το άββατο, 11 Μαΐου 2013. 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Κριτικι Επιτροπι Διαγωνιςμοφ  

Ιςτορικοφ Ντοκιμαντζρ 

Χαριλάου Σρικοφπθ 31, 10681 Ακινα 

Σθλ.: 210-3636007 

E-mail: neapaideia@yahoo.gr  

http://www.neapaideia-glossa.gr/
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