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Το Σάββατο, 11 Μαΐου 2013, στις 10.00 το πρωί έγινε στο Ίδρυμα «Μιχάλης 

Κακογιάννης» η τελετή απονομής των βραβείων και των επαίνων του Πανελλήνιου 

Μαθητικού Διαγωνισμού Ιστορικού Ντοκιμαντέρ με θέμα «Προσεγγίζουμε κριτικά 

το παρελθόν», που συνδιοργάνωσαν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορική 

Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» του Ιονίου Πανεπιστημίου, η 

επιστημονική ένωση «Νέα Παιδεία» και η ΕΡΤ. 

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. 

Στην τελετή παρευρέθηκαν μαθητές εκπρόσωποι των πέντε σχολείων που 

διακρίθηκαν μαζί με τους υπεύθυνους καθηγητές τους, μέλη της επιστημονικής και 

της κριτικής επιτροπής, συνεργάτες των διοργανωτών, μαθητές και γονείς.  

Τα βραβεία και οι έπαινοι που απονεμήθηκαν έχουν ως εξής: 

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο – Λ. Τ. Γέρακα 

ΤΙΤΛΟΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ Δημοκρατία της Βαϊμάρης («Εκεί που έφτασε λίγο δεν 

είναι» ή … πώς γεννιέται ο φασισμός) 

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ 2Ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης 

ΤΙΤΛΟΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ Ἡσυχίαν εἶχεν ὁ Δῆμος καὶ ἀντέλεγεν οὐδείς… 



3ο ΒΡΑΒΕΙΟ Μουσικό Γυμνάσιο – Λ. Τ. Αγρινίου 

ΤΙΤΛΟΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ Αγρίνιο… Στου καπνού τα βήματα 

ΕΠΑΙΝΟΣ 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου – Λ.Τ. Χαλανδρίου 

ΤΙΤΛΟΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ Women Air Service Pilots (W.A.S.P.) 

ΕΠΑΙΝΟΣ Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λεμεσού 

ΤΙΤΛΟΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ Χριστόδουλος Σώζος: Ο ήρωας δήμαρχος της Λεμεσού 

 

Τα πέντε ντοκιμαντέρ θα αναρτηθούν στο webtv της ΕΡΤ τουλάχιστον για έξι μήνες. 

Η πρόσβαση στο υλικό θα είναι ελεύθερη. 

Τέλος, έγιναν ανακοινώσεις για το επιμορφωτικό πρόγραμμα που σχεδιάζει η Νέα 

Παιδεία γύρω από τη χρήση του ντοκιμαντέρ και του κινηματογράφου στην 

εκπαίδευση, με στόχο τον ουσιαστικό εμπλουτισμό της διδακτικής πρακτικής. 

Σε αυτό περιλαμβάνεται  

 η δημιουργία πακέτου dvd με επιλεγμένα ντοκιμαντέρ από τη βραχεία λίστα 

του διαγωνισμού,  

 σεμινάρια για μαθητές και για εκπαιδευτικούς,  

 επιστημονική ημερίδα, όπου θα ανακοινωθούν αναλυτικά τα πορίσματα 

από τη μελέτη των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, που θα υλοποιηθεί τον 

Οκτώβριο του 2013. 

Οι διοργανωτές ευχαριστούν  θερμά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς  των σχολείων 

που συμμετείχαν στο διαγωνισμό αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον τους για την ιστορία μέσα 

από την τέχνη του κινηματογράφου 
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