
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ο Πανελλήνιος  Διαγωνισμός 

Ιστορικού Ντοκιμαντέρ  ως αφορμή 

κριτικής-δημιουργικής συνομιλίας  

Ιστορίας και Κινηματογράφου στο 

σχολείο

Κώστας Αγγελάκος



Η ιδέα και η αφετηρία-2012

 Λόγοι ερευνητικοί: Η σύνδεση ακαδημαϊκής 
διδασκαλίας και εκπαιδευτικής  πράξης 

 Λόγοι παιδαγωγικοί: η ένταξη  παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων(με βάση τις αρχές του κοινωνικού 
εποικοδομητισμού (L. Vygotsky, J. Brunner) που θα 
λειτουργήσει υπονομευτικά  στο υπαρκτό διδακτικό 
πλαίσιο

 Λόγοι αισθητικοί: Η αξιοποίηση της 
κινηματογραφικής αισθητικής  ( ντοκιμαντέρ) στο 
υπαρκτό σχολικό περιβάλλον  μέσα από  την 
προσέγγιση της Ιστορίας



Υλοποίηση στην εκπαιδευτική πράξη(Οκτωβ-
Απρίλ).-Στάδιο προετοιμασίας- ρόλος 

ιστορικών-ερευνητών
 Α΄ Επιλογή του θέματος από την τάξη- Μελέτη

ιστοριογραφικών κειμένων μετά από στοιχειώδη

βιβλιογραφική έρευνα-Διάλογος

 Κριτική προσέγγιση ενός ιστορικού γεγονότος ή θέματος της

Νεότερης ή Σύγχρονης Ιστορίας, που κινεί το ενδιαφέρον,

την περιέργεια ή το συναίσθημα.

 Κατανόηση του ευρύτερου ιστορικού πλαισίου της περιόδου

(βασικές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές αλλά και

ατομικές- ανθρώπινες παράμετροι)



 Β΄ Εξοικείωση με την έρευνα και την κριτική μελέτη των

τεκμηρίων-Πολυπαραγοντική ερμηνεία

 1η Ομάδα : Κειμενικές-γραπτές πηγές: Γενικά Αρχεία 
του Κράτους: www.gak.gr-Τοπικά Ιστορικά Αρχεία-
Άλλα πεδία αναζήτησης ιστορικών τεκμηρίων

 2η Ομάδα: Ηχητικά ντοκουμέντα –προφορικές 
μαρτυρίες

 3η Ομάδα: Οπτικοακουστικές πηγές
 Οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ

 Αρχείο ΕΛΙΑ(βλ. οπτικό υλικό που ακολουθεί)

 http://ntokimanter.gr/videoscategory/istoria

 www.documentary.net

 http://www.nhd.org/CategoryDocumentary.htm

Υλοποίηση στην εκπαιδευτική πράξη-Στάδιο 
ομαδικής έρευνας και συνολικής αποτίμησης

http://www.gak.gr/
http://ntokimanter.gr/videoscategory/istoria
http://www.documentary.net/
http://www.nhd.org/CategoryDocumentary.htm


Φωτογραφία : Η είσοδος του Ελληνικού Στρατού στα 
Ιωάννινα 



Λαϊκή αφίσα : Η παράδοση των Ιωαννίνων από τον 
Εσάτ Πασά, στον Διάδοχο Κωνσταντίνο



Κάρτ-ποστάλ: Η παράδοση των Ιωαννίνων από τον Εσσάτ
Πασά, στον Διάδοχο Κωνσταντίνο



Πίνακας ζωγραφικής : Κενάν Μεσαρέ: 
Η είσοδος του Διαδόχου στα Ιωάννινα το πρωί της 22/2/1913



Υλοποίηση στην εκπαιδευτική πράξη-
Γ΄ Στάδιο: κινηματογράφος και Ιστορία

Εξοικείωση  με την κινηματογραφική 
έκφραση και τεχνική του ντοκιμαντέρ

 Ενημέρωση-Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

 Γνωριμία με τη διαδικασία κινηματογραφικής αφήγησης και

δημιουργίας (σενάριο, σεκάνς, πλάνα, εναλλαγές, χρήση της

προφορικής αφήγησης, μουσική επένδυση, κινηματογραφική

αξιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού).

 Εξοικείωση με τη χρήση της κάμερας (λήψη πλάνων).

 Επεξεργασία του συνόλου του υλικού (μοντάζ).



Ομαδική-συνεργατική λειτουργία της τάξης-
διαθεματικότητα

1η Ομάδα : : Ομάδα  Συγγραφής Σεναρίου

 Περιδιάβαση στο βιβλίο Εφόδιο για νέους 
ντοκιμαντερίστες και σε άλλα κείμενα

 https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3870/6/
KARAKASIS%20new.pdf

 Ενδεικτικά παραδείγματα σεναρίων ιστορικών 
ντοκιμαντέρ

 Δείγματα κινηματογραφικής απόδοσης των σεναρίων 
αυτών

 Σταδιακή διαμόρφωση ειδικού κειμενικού είδους-
σεναρίου-Παρουσίαση  σεναρίου στην τάξη-Διάλογος-
Βελτιώσεις-Αναθεωρήσεις

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3870/6/KARAKASIS new.pdf


2η ομάδα (στις υπόλοιπες ομάδες υπάρχει ένας από 
την ομάδα σεναρίου): Ομάδα κινηματογράφησης

 Για να μετατρέψει κανείς το λόγο σε εικόνα, το σενάριο σε 

πλάνα, αφού έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία της πλοκής, θα 

προσφύγει στο ντεκουπάζ. Το σενάριο αποτελείται από 

αφηγηματικές ενότητες που λέγονται σεκάνς, τα αντίστοιχα 

κεφάλαια στη λογοτεχνία.



 Γενικό πλάνο:
Μας δίνει πολλές πληροφορίες και υπαγορεύει την 
ύπαρξη εξωδιηγητικού αφηγητή.

 Panoramic πλάνο: Η κάμερα γυρίζει γύρω από τον κάθετο άξονά της μέχρι 
360ο και παίζει το ρόλο του αφηγητή παντογνώστη, που 
γνωρίζει και αποκαλύπτει περισσότερα από οποιονδήποτε.

 Traveling: Η κίνηση της κάμερας προς τα εμπρός, προς τα πίσω ή 
παράλληλα με το θέμα ενδιαφέροντος

 Zoom: Το τεχνικό traveling, που από γενικό φτάνει σε κοντινό 
εκφραστικό πλάνο, δίνει πληροφορίες για την ψυχολογική 
κατάσταση του χαρακτήρα

 Champ contre champ: Δύο διαδοχικά πλάνα με διαφορά γωνίας λήψης 180ο, που 
μπορούν να καλύψουν το διάλογο δυο προσώπων που 
κάθονται το ένα απέναντι στο άλλο ή προσώπου και 
αντικειμένου.

Στο τελευταίο στάδιο του ντεκουπάζ, 
σημειώνει κανείς τα «σημεία στίξης», 

δηλαδή τον τρόπο σύνδεσης των πλάνων κυρίως cut



3η ομάδα: Ομάδα μοντάζ και μουσικής επένδυσης

 Το μοντάζ είναι η διαδικασία μέσω της οποίας

επιλέγετε το κατάλληλο υλικό από βίντεο και εικόνες,

ώστε να τα οργανώσετε σε μία δομή και σε μία σειρά,

ώστε να τα συνενώσετε όλα μαζί για την παραγωγή του

τελικού προϊόντος. Επίσης, σημειώστε ...

 ... το μοντάζ είναι φυσικά κάτι πολύ περισσότερο από

το να βάζει κανείς όλα τα πλάνα σε μία σειρά και να

περικόπτει τα περιττά.



Παρουσίαση στην τάξη-τελική αποτίμηση

 Τίτλοι τέλους (ονόματα συντελεστών, αναφορά σε 
πηγές)



Οι διαγωνισμοί 2012-2022

 Ως σήμερα πέντε διαγωνισμοί με τη συμμετοχή  
μαθητών και εκπαιδευτικών από Ελλάδα-Κύπρο και 
Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού

 1ος διαγωνισμός:(174 ντοκιμαντέρ από 146 σχολεία)

 ΣΧΟΛΕΙΟ:  Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο – Λ. Τ. Γέρακα

 ΤΙΤΛΟΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ: Δημοκρατία της 
Βαϊμάρης («Εκεί που έφτασε λίγο δεν είναι» ή … 
πώς γεννιέται ο φασισμός)

 http://estamou.blogspot.com/2013/10/blog-
post_9.html



Διαγραμματικά η βασική θεματολογία των 
συμμετεχόντων





 2ος Διαγωνισμός-2014-15: «ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕ 
ΚΡΙΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ:ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ 20ου

ΚΑΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ»

 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ

 ΣΧΟΛΕΙΟ:  20ο ΓΕΛ Αθήνας

 ΤΙΤΛΟΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ: Για τη γενιά του 1999: ο 
20ος αιώνας τόσο κοντά μα τόσο μακριά

https://www.youtube.com/watch?v=GZIBhfhEs8k



 3ος Διαγωνισμός-2016-17

 Ευγονική: Το βασίλειο των γονιδίων

 που δημιούργησε η μαθήτρια του 1ου ΓΕΛ 
Αλεξανδρούπολης-ΕΛΙΖΑ ΑΣΑΤΙΔΟΥ

 https://www.youtube.com/watch?v=Pj1Zzcs_oAA&t=1
5s

https://www.youtube.com/watch?v=Pj1Zzcs_oAA&t=15s


 4ος Διαγωνισμός-2018-19

 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΤΟ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ:ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ (ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ) ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ, ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΘΝΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΧΟΛΕΙΟ 5ο ΓΕΛ Κέρκυρας 

 ΤΙΤΛΟΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ Η γροθιά σας μικρή 

 https://www.youtube.com/watch?v=J8g8SR23C6s&t=2
3s

 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΚΠ/ΚΟΣ Χρύσα Κουλιάκη 

 ΤΙΤΛΟΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ Ιχνηλατώντας την εβραϊκή 
παρουσία στην Αλεξανδρούπολη του μεσοπολέμου 

https://www.youtube.com/watch?v=J8g8SR23C6s&t=23s


5ος διαγωνισμός-2020-21
«ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕ ΚΡΙΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΗΣ»



 1o ΒΡΑΒΕΙΟ-ΣΧΟΛΕΙΟ

 1Ο ΕΠΑΛ Ιλίου

 ΤΙΤΛΟΣ:Αγαπητό μου ημερολόγιο

 https://www.youtube.com/watch?v=te7FnKWfKrs&t=7s

 ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 1o ΒΡΑΒΕΙΟ

 ΤΙΤΛΟΣ

 Εν-τυπώσεις Επαναστάσεως: Η τυπογραφία στην 
επαναστατημένη Ελλάδα (1821-1827) 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 Γιαννίκος Γεώργιος

 Μπαλαφούτη Μαγδαληνή

 https://www.youtube.com/watch?v=J6QJuN45eXA&t=1
11s

https://www.youtube.com/watch?v=te7FnKWfKrs&t=7s


Συμπεράσματα και μια πρόταση

 Ερευνητικά:  αρθρογραφία, διπλωματικές εργασίες, 
ερευνητικά συμπεράσματα για τη ιστορική 
εκπαίδευση πχ.

 Βασιλική Σακκά:«Προσεγγίζοντας κριτικά το 
παρελθόν»: σε αναζήτηση του οπτικού, 
μιντιακού και ιστορικού εναλφαβητισμού. 
Σκέψεις πάνω στα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού παραγωγής ιστορικού 
ντοκιμαντέρ από μαθητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης» Bόλος, 31 Αυγούστου 2013-14ο 
Συνέδριο Δικτύου για τη μελέτη των Εμφυλίων 
Πολέμων «Χρήσεις και καταχρήσεις της 
Δημόσιας Ιστορίας»



 Παιδαγωγικά συμπεράσματα-Ανάδειξη ζητημάτων 
διδασκαλίας της Ιστορίας  και του γραμματισμού στο 
σχολείο αλλά και ανάδυση ευρύτερων ιδεολογικών και 
κοινωνικών στερεοτύπων

 Μία αντίπαλη πρόταση για το υπαρκτό σχολείο της 
γραφειοκρατικής λογικής  και της αφόρητης 
αναπαραγωγής της γνώσης

 Ραντεβού στο διαγωνισμό 2022-23


