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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

«ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ:
ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ (ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ,

ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΘΝΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ KAI

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ»

Σας  προσκαλούμε  στην  τελετή  απονομής  των  βραβείων  και  των
επαίνων του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ιστορικού Ντοκιμαντέρ, την
Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018,  ώρα 13.00, στα  Γενικά Αρχεία του
Κράτους,  Δάφνης 61, Ψυχικό, οπότε και θα γίνει η ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων. 

Λόγω  περιορισμένου  αριθμού  θέσεων,  η  κράτηση  είναι  απαραίτητη.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους μαθητές και εκπ/κους των οποίων τα
έργα απέσπασαν κάποια διάκριση.

Κρατήσεις  θέσεων  μόνο  ηλεκτρονικά  στο  email
neapaideia  .  journal  @  gmail  .  com. 

Ο  διαγωνισμός  προκηρύχθηκε  από  το  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα
«Ιστορική  Έρευνα,  Διδακτική  και  Νέες  Τεχνολογίες»  του  Ιονίου
Πανεπιστημίου και  την Επιστημονική Ένωση «Νέα Παιδεία» με θέμα
«Προσεγγίζουμε  βιωματικά  το  παρελθόν:  Αφηγήσεις
(μαρτυρίες) από την οικογενειακή, την τοπική και τη σύγχρονη
εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία».

Ο διαγωνισμός αφορούσε α) τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των
Δημοτικών Σχολείων, των τριών τάξεων του Γυμνασίου, της Α, Β΄ και
Γ΄ Γενικού και Εσπερινού  Λυκείου και ΕΠΑΛ, των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας  της  Ελλάδας  και  της  Κύπρου,  καθώς  και  σχολείων  της
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Ομογένειας,  β)  τους  εκπαιδευτικούς  πρωτοβάθμιας  και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων

Θεματικό  πεδίο  του  διαγωνισμού  ήταν  η  Σύγχρονη  Ιστορία και
ειδικότερα: 

ΓΙΑ  ΤΑ  ΜΑΘΗΤΙΚΑ  ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ  του  Δημοτικού:  οι  προφορικές  και
γραπτές αφηγήσεις κυρίως από την οικογενειακή, τοπική ιστορία.
ΓΙΑ  ΤΑ  ΜΑΘΗΤΙΚΑ  ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ  του  Γυμνασίου:  οι  προφορικές  και
γραπτές αφηγήσεις από την οικογενειακή, τοπική ιστορία  αλλά και την
σύγχρονη εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία
ΓΙΑ ΤΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: οι προφορικές και γραπτές
αφηγήσεις από την οικογενειακή, την τοπική και τη σύγχρονη εθνική,
ευρωπαϊκή  και  παγκόσμια  ιστορία,  συνοδευόμενες  από  πρόταση
διδακτικής αξιοποίησης στο πλαίσιο της σχολικής διδασκαλίας (σχέδιο
μαθήματος).

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Τα ντοκιμαντέρ των μαθητών και  των εκπαιδευτικών κρίνονται  από
κριτική  επιτροπή  ειδικών,  που  εποπτεύεται  από  ειδική  επιστημονική
επιτροπή.

Την  επιστημονική  επιτροπή συντονίζει  ο  Κώστας  Αγγελάκος,
Καθηγητής Παιδαγωγικών και Αντιπρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου,
πρόεδρος του ΔΣ της «Νέας Παιδείας».

Την  ειδική  κριτική  επιτροπή, που  αποτελείται  από  ιστορικούς,
ανθρώπους  του  κινηματογράφου  και  εκπαιδευτικούς,  συντονίζει  η
Νατάσα Μερκούρη, φιλόλογος, αντιπρόεδρος της «Νέας Παιδείας».

Περισσότερες  πληροφορίες  θα  βρείτε  στην  ιστοσελίδα  του
διαγωνισμού.
http://www.neapaideia-glossa.gr/4_Hist_Doc.htm 

Δείτε το διαφημιστικό βίντεο
https://www.youtube.com/watch?v=tl1hIaCyEnY&feature=share 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Studio Wayfarer
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