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🎬🎬 Πρόσκληση 🎬🎬
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
παρουσίαση της ταινίας
«Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα»
09.05.2021
Το πρόγραμμα "Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα" (MOG) σας προσκαλεί σε διαδικτυακή εκδήλωση για την
παρουσίαση της ομότιτλης ταινίας ντοκιμαντέρ.
Η ταινία, σε σκηνοθεσία Χρύσανθου Κωνσταντινίδη και ιστορική επιμέλεια Χάρη Αθανασιάδη, περιλαμβάνει
προφορικές μαρτυρίες για τα θέματα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας «Καθημερινή Ζωή», «Παιδιά στην
Κατοχή», «Στρατόπεδα Συγκέντρωσης», «Αντίσταση», «Ολοκαύτωμα», καθώς και «Αντίποινα και Μαζικές
Σφαγές» κατά την περίοδο της Κατοχής στην Ελλάδα.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο διαδίκτυο την Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021, ώρα 18:00 - 21:15
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη επόμενη σελίδα
Πρόγραμμα
18:00
19:20
19:40
20:30
21:15

Έναρξη, χαιρετισμοί, προβολή της ταινίας (διάρκεια ταινίας: 73’)
Συζήτηση με τον σκηνοθέτη και τους δημιουργούς της ταινίας
Οι θεματικές ενότητες: διδακτική δομή, ιστορία, μαρτυρίες, στόχοι
Ανοικτή συζήτηση: Το MOG στην ελληνική (και στη γερμανική) εκπαίδευση
Τέλος της εκδήλωσης

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει η δυνατότητα ερωτήσεων και διαλόγου με τους συμμετέχοντες
(Webex). Mπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις ή τις παρατηρήσεις σας και πριν την εκδήλωση στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του προγράμματος.
Στο πάνελ της εκδήλωσης θα συμμετάσχουν (αλφαβητικά):
Kαθ. Χάρης Αθανασιάδης, Ιστορία της Εκπαίδευσης και Δημόσιας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / ΕΑΠ
Δρ. Αντώνης Αντωνίου, Διδάσκων, Σύγχρονη Πολιτισμική Ιστορία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καθ. Νικόλαος Αποστολόπουλος, Διευθυντής προγράμματος MOG, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου
Δρ. Μαρία Βασιλικού, Ιστορικός, Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Ιωάννα Δεκατρή, Ιστορικός-Φιλόλογος, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων, Γ’ Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας
Χρύσανθος Κωνσταντινίδης, σκηνοθέτης
Δρ. Αρχοντία Μαντζαρίδου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Σύμβουλος-Καθηγήτρια στο ΕΑΠ
Δρ. Ζέτα Παπανδρέου, Διδάσκουσα, Διδακτική της Ιστορίας και Δημόσια Ιστορία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Regina Wiesinger, καθηγήτρια, Γερμανική Σχολή Αθηνών
Συντονιστής: Γιώργος Παππάς, Δημοσιογράφος, Ανταποκριτής ΤΑ ΝΕΑ και ΕΡΤ στο Βερολίνο

info@occupation-memories.org
www.occupation-memories.org
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
H διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω Webex:
https://fu-berlin.webex.com/fu-berlin-en/onstage/g.php?MTID=eaa012b247eeb6b39815e3b29602945d8
Event Number: 121 047 9304
Event Password: gPMtDs5mw53
Η καταχώρηση του ονόματος και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης είναι απαραίτητη.

Παρακαλείσθε να εισέρθετε στoν διαδικτυακό χώρο συνάντησης πριν τις 18:00.
Ο σύνδεσμος για την προβολή της ταινίας θα ανακοινωθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του MOG:
https://www.occupation-memories.org/aktuelles/mog-film-premiere.html
Το trailer της ταινίας: https://www.youtube.com/watch?v=lPBr-ghvlY4
Υποβολή ερωτήσεων μετά την προβολή της ταινίας:
Οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν τις ερωτήσεις τους και πριν την έναρξη της εκδήλωσης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος. Οι ερωτήσεις αυτές θα απαντηθούν με προτεραιότητα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μπορείτε να γράψετε την ερώτησή σας στο chat ή να πάρετε τον λόγο
ενεργοποιώντας το κουμπί “raise hand”.

Που βρίσκεται το κουμπί “raise hand”;
Στο PC / notebook:

Click στο κουμπί “participants” & θα το
δείτε στο κάτω μέρος της λίστας των
συμμετεχόντων.

Στο smartphone:

Δείτε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα του
Webex

Θα δοθεί προτεραιότητα στις ερωτήσεις που θα υποβληθούν προφορικά (με “raise hand”) και θα
ακολουθήσουν αυτές που θα τεθούν μέσω chat. Οι ερωτήσεις που δεν θα προλάβουν να απαντηθούν κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης θα απαντηθούν εγγράφως και θα σας κοινοποιηθούν ηλεκτρονικά.
Ορισμένες συχνές ερωτήσεις (FAQs) για το MOG: https://www.occupation-memories.org/faq/index.html

