
 
 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

«Ιστορική Έρευνα – Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» του τμήματος Ιστορίας του Ιονίου 

Πανεπιστημίου, διοργανώνουν επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα  «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ 

ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»  για εκπαιδευτικούς 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. 

Κώστας Αγγελάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο & Διευθυντής του 

περιοδικού ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ. 

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του «Ιδρύματος 

Αικατερίνης Λασκαρίδη». Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί  βεβαίωση παρακολούθησης 

από τους φορείς οργάνωσης του επιμορφωτικού προγράμματος. 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στην εποχή της σύγχρονης τεχνολογίας  η ανάγκη καλλιέργειας του "οπτικού γραμματισμού" 

στην εκπαίδευση είναι περισσότερο από αναγκαία. Ειδικά στη διδασκαλία  της ιστορίας έχει 

ανοίξει ένα πεδίο σημαντικό αλλά ιδιαίτερα απαιτητικό για την καλλιέργεια της ιστορικής 

σκέψης με την αξιοποίηση της εικόνας και κυρίως του κινηματογραφικού λόγου 

 

ΣΤΟΧΟΙ  

 Να παρουσιαστούν οι σύγχρονες τάσεις της Διδακτικής  της Ιστορίας στο νέο 

ψηφιακό περιβάλλον 

 Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί και κατά συνέπεια οι μαθητές με την 

κινηματογραφική γλώσσα  

 Να κατατεθούν προβληματισμοί και ενδεικτικές προσεγγίσεις για την αξιοποίηση των 

κινηματογραφικών δημιουργιών  στη διδασκαλία της Ιστορίας  

 Να προταθούν τρόποι ένταξης της κινηματογραφικής δημιουργίας στη σχολική τάξη 

μέσα από το μάθημα της Ιστορίας  

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Θα πραγματοποιηθούν τέσσερις επιμορφωτικές συναντήσεις με τα εξής θέματα : 

 

 Ο λόγος των Ιστορικών  για τη σχέση κινηματογράφου και Ιστορίας  και η αξιοποίηση 

των κινηματογραφικών έργων  στη διδασκαλία 



 
 

 Ο λόγος των δημιουργών  για τη σχέση Ιστορίας και Κινηματογράφου 

 Ο λόγος των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση της τέχνης του κινηματογράφου στη 

διδασκαλία της ιστορίας στο σημερινό σχολείο 

 Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ως δημιουργοί κινηματογραφικών προτάσεων με 

ιστορικό περιεχόμενο (όπως π.χ. το ιστορικό ντοκιμαντέρ) 

 

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα αναρτηθούν σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του 

«Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» ώστε να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς και 

τους μαθητές των σχολείων όλης της χώρας με αφορμή και  τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 

Ιστορικού Ντοκιμαντέρ που πραγματοποιεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με το περιοδικό ΝΕΑ 

ΠΑΙΔΕΙΑ. 

 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: μέχρι 40 εκπαιδευτικοί. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

Διάρκεια: 4 δίωρες συναντήσεις 

Δηλώσεις συμμετοχής: info@laskaridou.gr, 210 4296024 (φαξ) 

Κόστος συμμετοχής: 60€ 

Κόστος συμμετοχής για άνεργους εκπαιδευτικούς: 30€ (με την επίδειξη της κάρτας 

ανεργίας) 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε Ω Ν  

 

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου, ώρες: 18.00 – 20.00 

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου, ώρες: 18.00 – 20.00 

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου, ώρες: 18.00 – 20.00 

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, ώρες: 18.00 – 20.00  
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