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Παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών 

Εισαγωγική επεξήγηση 
 

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές ταινίες μικρού μήκους των 

μεταπτυχιακών φοιτητών του «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων 

Τεχνολογιών» που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος «Μεθοδολογία 

Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού για τη Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» κατά 

το εαρινό εξάμηνο 2017. 

Στο πλαίσιο του εφαρμοσμένου εργαστηρίου δημιουργήθηκαν επτά ταινίες με το 

αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό για τη παιδαγωγική αξιοποίηση τους στην τάξη. Οι 

περισσότερες ταινίες παρουσιάζονται στο 2ο Φεστιβάλ Εκπαιδευτικών Ταινιών, 

Synthesis στις 23 Νοεμβρίου σε ένα διακριτό πάνελ του συνεδρίου με τον τίτλο: 

Ταινίες ως εκπαιδευτικό υλικό για τη στήριξη της συμπληρωματικής σχολικής εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης σε απομακρυσμένα και ολιγοθέσια σχολεία -  Έργα 

φοιτητών από το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής- Εκπαίδευση με Χρήση Νέων 

Τεχνολογιών» Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ μπορείτε να βρείτε στο 

http://www.synthesisfest.com/ 
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Επισκόπηση εκπαιδευτικών ταινιών 

Τίτλος URL  ταινίας URL  τρέιλερ διάρκεια Είδος 
Abdullah 

 

https://youtu.be/_PuTp9x7i5

g 

https://youtu.be/UxO8bIoT

-74 

00:08:51  

 
Ντοκιμαντέρ 

15 Λεπτά 

https://www.youtube.com/w

atch?v=0iPNj92FvJo&feature

=youtu.be 

https://www.youtube.com/

watch?v=ozlMOa96Kv0&fe

ature=youtu.be 

00:14:49  
Μυθοπλασία, ταινία 

μικρού μήκους 

Ασπίδα https://vimeo.com/222409921 
https://vimeo.com/22249392
5 

00:08:18 
Μυθοπλασία, ταινία 

μικρού μήκους 

Από την αρχή https://youtu.be/5tdN_yMICYo 
https://youtu.be/AmYgOExm
OUw 

00:07:15 
Μυθοπλασία, ταινία 

μικρού μήκους 

Ασυνόδευτη 

πορεία 

https://1drv.ms/v/s!AmlEBnjJg
FhhhZl8pruxo8QneeHVaw  

https://1drv.ms/v/s!AmlEBnjJ
gFhhhZsUpruxo8QneeHVaw 

00:05:16 
Εκπαιδευτική ταινία clay 

movie animation 

Ο κύκλος ζωής 

του 

εκπαιδευτικού 

https://youtu.be/9fq2MiywzQ0 
https://youtu.be/1YjHbpmNl
Zs 

00:08:43 Ντοκιμαντέρ 

Απόκληρος 
https://www.youtube.com/
watch?v=-894KZF_aYM 

https://www.youtube.com
/watch?v=zK57arejh1U&fe
ature=youtu.be 

00:04:45 μουσική ταινία 

Ελπίδα 
https://www.youtube.com

/watch?v=IL5n7r9H8GA  

https://www.youtube.co

m/watch?v=PVoki4sIZU

Q  

00:14:05 μυθοπλασία 

Stop 
https://youtu.be/2NHpD

MRx7DE  

https://youtu.be/CI8w6C

CNDCo  
00: 8:12 Ντοκιμαντέρ 

Raise your voice! 

https://www.youtube.com

/watch?v=4bORPJOS2n0

&fe  

https://www.youtube.co

m/watch?v=hJjJ70fPRLM

&list=LLnC6YEi6JO-

5CU2egjJwdYQ&t=0s&i

ndex=2  

00: 07:10 Ντοκιμαντέρ 

DARE 
https://youtu.be/NPHS2tb

VdLw  

https://www.youtube.co

m/watch?v=PK31GaKPjB

U    

00: 09:09 μυθοπλασία 
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Abdullah 

 

 

Τίτλος ταινίας Abdullah 

(URL) ταινίας https://youtu.be/_PuTp9x7i5g  

Τρέιλερ  (URL) https://youtu.be/UxO8bIoT-74  

Είδος ταινίας Ντοκιμαντέρ 

Χώρα Ελλάδα 

Έτος 2017 

Διάρκεια σε 

λεπτά 
08.51 

Πρωταγωνιστέ

ς 
Abdullah  

Γλώσσα Ελληνική 

Υπότιτλοι (αν, 

υπάρχουν) 
Όχι 

Ηλικιακή 

ομάδα 
10-12 ετών (και άνω) 

Δανεισμός/Τόπ

ος 
Ρόδος 

Τίτλος ΠΜΣ 
Επιστήμες της αγωγής-Εκπαίδευση 

με χρήση νέων τεχνολογιών  

Τίτλος 

μαθήματος 

Μεθοδολογία δημιουργίας 

ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού 

υλικού για τη σχολική δια ζώσης 

και εξ αποστάσεως εκπαίδευση  

Όνομα 

διδάσκοντος 
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός  

θέμα Προσφυγικό ζήτημα 

Σύνδεσμοι σε 

άλλες πηγές 

σχετικές με το 

θέμα της 

ταινίας 

Simulation game 

http://mylifeasarefugee.org/  

UNHCR Teaching about 

refugees 

http://www.unhcr.org/teaching-

about-refugees.html  

 

Περίληψη ταινίας 
Το βιογραφικό ντοκιμαντέρ Abdullah, εμπνευσμένο από το προσφυγικό ζήτημα που 
απασχολεί όλη την Ευρώπη, φιλοδοξεί να ρίξει φως στις συνθήκες της ζωής ενός 
μικρού πρόσφυγα, στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον με σκοπό να 
δείξει στους θεατές ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ικανοί για το καλό, το θετικό, το 
αισιόδοξο και μοιραζόμαστε μια κοινή ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο και να 
τους βοηθήσει να υιοθετήσουν θετική στάση προς τους πρόσφυγες.  
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15 Λεπτά 

 

 

Τίτλος ταινίας 15 Λεπτά 

(URL) ταινίας https://www.youtube.co

m/watch?v=0iPNj92FvJ

o&feature=youtu.be  

Τρέιλερ  (URL) https://www.youtube.co

m/watch?v=ozlMOa96K

v0&feature=youtu.be 

Είδος ταινίας Μυθοπλασία, μικρού 

μήκους 

Χώρα Ελλάδα 

Έτος 2017 

Διάρκεια σε 

λεπτά 

14.49 

Πρωταγωνιστές Δαραβίγκα Δάφνη 

Ζαμάγια Ανθούλα 

Σοφού Μαρία 

(Πολιά Σταυρούλα) 

Γλώσσα Ελληνικά 

Υπότιτλοι (αν, 

υπάρχουν) 

- 

Ηλικιακή ομάδα 11-12 ετών 

Δανεισμός/Τόπο

ς 

 

Τίτλος ΠΜΣ 

Επιστήμες της αγωγής-

Εκπαίδευση με χρήση 

νέων τεχνολογιών  

Τίτλος μαθήματος 

Μεθοδολογία δημιουργίας 

ηλεκτρονικού 

εκπαιδευτικού υλικού για 

τη σχολική δια ζώσης και 

εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση  

Όνομα 

διδάσκοντος 

Σοφός Αλιβίζος 

θέμα Οδική ασφάλεια 

Σύνδεσμοι σε 

άλλης πηγές 

σχετικές με το 

θέμα της ταινίας 

http://www.astynomia

.gr/newsite.php?&lang 

http://efthita-

rodos.blogspot.gr/  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 

Στις μέρες μας η χρήση του κινητού τηλεφώνου είναι δεδομένη, ιδιαίτερα στα άτομα 
νεαρής ηλικίας. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο μπορεί η τεχνολογία να επηρεάσει τις ζωές 
όλων μας; Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα πρωινό και παρουσιάζει γεγονότα που 
συμβαίνουν σε 15 λεπτά. Σε αυτά τα λεπτά οι δράσεις των τριών ηρωίδων, ιδιαίτερα 
της Δάφνης, καθορίζουν την εξέλιξη. Ενώ μεταφέρει με το αυτοκίνητο τη φίλη της, η 
Δάφνη χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το κινητό της και ασχολείται με τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Η χρήση αυτής της συσκευής κατά την οδήγηση φαίνεται να έχει, αρχικά, 
καταστροφικές συνέπειες. Ωστόσο, μια αλλαγή στάσης μπορεί να οδηγήσει σε 
τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. 
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Ασπίδα 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 

Ένας νέος αγανακτισμένος και απελπισμένος  από τα προβλήματα και τις 
δυσκολίες  της καθημερινότητας γίνεται μέλος μιας φασιστικής οργάνωσης που 
στρέφεται εναντίον  των ξένων. Οργανώνουν επίθεση εναντίον μιας Μουσουλμάνας 
και βανδαλίζουν το μαγαζί της.  Η εξέλιξη των πραγμάτων, όμως,  φέρνει τον ήρωα 
μας αντιμέτωπο με ένα περιστατικό που θα τον ωθήσει στην αναθεώρηση των 
πράξεων του και την αλλαγή της στάσης του προς τους ξένους…  

 
Τίτλος ταινίας Ασπίδα 

(URL) ταινίας https://vimeo.com/22240
9921  

Τρέιλερ  (URL) https://vimeo.com/22249
3925  

Είδος ταινίας Ταινία μικρού μήκους- 
εκπαιδευτική 

Χώρα Ελλάδα 

Έτος 2017 

Διάρκεια σε 
λεπτά 

08.18 min 

Πρωταγωνιστές Ζαχρήστος Θέμης, 
Τραγουλιάς Μάκης, 
Καρασούλου Βιβή, 
Ζαχρήστου Δήμητρα, 
Ζαχρήστου Σπυριδούλα 

Γλώσσα Ελληνική 

Υπότιτλοι (αν, 
υπάρχουν) 

Δεν υπάρχουν 

Ηλικιακή ομάδα 11+ 

Δανεισμός/Τόπο
ς 

 

Τίτλος 

μαθήματος 
Μεθοδολογία 
δημιουργίας ηλεκτρονικού 
εκπαιδευτικού υλικού για 
την σχολική δια ζώσης και 
εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης 

Όνομα 

διδάσκοντος 
ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ 

Εκπαιδευτικό  
θέμα 

Αντιρατσιστική 
εκπαίδευση 

Σύνδεσμοι σε 
άλλης πηγές 
σχετικές με το 
θέμα της ταινίας 

http://news247.gr/eidiseis/koinonia/eglima/epithese
is-akrodeksiwn-se-metanastes-ston-
aspropyrgo.4642878.html 

 
http://www.kathimerini.gr/907645/article/oikonomia
/ellhnikh-oikonomia/eurostat-sta8erh-sto-235-h-
anergia-sthn-ellada-ton-ianoyario 
http://www.newsbeast.gr/files/1/2014/04/03/etisia_
ekthesi.pdf 
 www.esiea.gr/gr/1peri/deontology.html. 
www.i-red.eu/?i- =institute.el.projects 
www.i-red.eu/?i=institute.el.projects.78 
http://www.hlhr.gr/wp-
content/uploads/2017/02/report2013final.pdf 
http://www.kathimerini.gr/907645/article/oikonomia
/ellhnikh-oikonomia/eurostat-sta8erh-sto-235-h-
anergia-sthn-ellada-ton-ianoyario 
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Από την αρχή 
 

 
Επικόληση εικόνας αφίσας 

Τίτλος ταινίας Από την αρχή  

(URL) ταινίας https://youtu.be/5tdN_
yMICYo  

Τρέιλερ  (URL) https://youtu.be/AmYg
OExmOUw  

Είδος ταινίας Μυθοπλασία  

Χώρα Ελλάδα 

Έτος 2017 

Διάρκεια σε λεπτά 7’ 15’’ 

Πρωταγωνιστές Βάσω Ξεΐνη 
Πέννυ Λημναίου 
Χρήστος Ρωμανός 

Γλώσσα Ελληνική 

Υπότιτλοι (αν, 
υπάρχουν) 

- 
   

Ηλικιακή ομάδα Άνω των 12 ετών 

Τόπος Ρόδος 

Τίτλος ΠΜΣ 

Επιστήμες της αγωγής-

Εκπαίδευση με χρήση 

νέων τεχνολογιών  

Τίτλος μαθήματος 

Μεθοδολογία 

δημιουργίας 

ηλεκτρονικού 

εκπαιδευτικού υλικού 

για τη σχολική δια 

ζώσης και εξ 

αποστάσεως 

εκπαίδευση  

Όνομα διδάσκοντος Σοφός Λοΐζος 

Εκπαιδευτικό  θέμα Η επίδραση του 
διαζυγίου σε μια έφηβη 
μαθήτρια κι η μετάβασή 
της σε διαφορετικό 
περιβάλλον. 

Σύνδεσμοι σε άλλης 
πηγές σχετικές με το 
θέμα της ταινίας 

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/1044
2/29267 
https://www.didaktorika.gr/eadd/bitstream/10

442/19068/1/19068.pdf 

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/1044

2/15664 

http://users.sch.gr/akoptsi/images/7perif_docs

/Arthra_Epistimonika/pliogou_paragontes_epir

eazoun_ekp_monogon.pdf 

http://www.onmed.gr/ygeia-

psyhikh/story/309036/poia-einai-ta-5-stadia-tis-

thlipsis?v10 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED366896.pdf 

Περίληψη της ταινίας 
Η Βάσω, μια 17χρονη έφηβη μαθήτρια, καλείται να προσαρμοστεί στη νέα 
πραγματικότητα, αφού έχει να αντιμετωπίσει το διαζύγιο των γονιών της και τη 
μετακόμισή της από τη Ρόδο στην Αθήνα. Στη διαδρομή της όμως γνωρίζει 
ανθρώπους που τη βοηθούν να διαχειριστεί το «πένθος» της και την απώλεια της 
προηγούμενης ζωής της στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας. Άλλωστε κάθε κατάσταση 
είναι ένας κύκλος. Κάτι τελειώνει και κάτι καινούριο ξεκινά. Η ταινία πραγματεύεται 
τα πέντε στάδια του πένθους που συνοδεύουν κάθε απώλεια στη ζωή των 
ανθρώπων, αλλά και το αδιέξοδο των ανθρώπινων σχέσεων. 

mailto:Lsofos@aegean.gr
http://www.lsofos.com/
http://www.mediapedagogy.gr/
https://youtu.be/5tdN_yMICYo
https://youtu.be/5tdN_yMICYo
https://youtu.be/AmYgOExmOUw
https://youtu.be/AmYgOExmOUw
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/29267
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/29267
https://www.didaktorika.gr/eadd/bitstream/10442/19068/1/19068.pdf
https://www.didaktorika.gr/eadd/bitstream/10442/19068/1/19068.pdf
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/15664
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/15664
http://users.sch.gr/akoptsi/images/7perif_docs/Arthra_Epistimonika/pliogou_paragontes_epireazoun_ekp_monogon.pdf
http://users.sch.gr/akoptsi/images/7perif_docs/Arthra_Epistimonika/pliogou_paragontes_epireazoun_ekp_monogon.pdf
http://users.sch.gr/akoptsi/images/7perif_docs/Arthra_Epistimonika/pliogou_paragontes_epireazoun_ekp_monogon.pdf
http://www.onmed.gr/ygeia-psyhikh/story/309036/poia-einai-ta-5-stadia-tis-thlipsis?v10
http://www.onmed.gr/ygeia-psyhikh/story/309036/poia-einai-ta-5-stadia-tis-thlipsis?v10
http://www.onmed.gr/ygeia-psyhikh/story/309036/poia-einai-ta-5-stadia-tis-thlipsis?v10
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED366896.pdf
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Ασυνόδευτη πορεία 

 

 

Τίτλος ταινίας Ασυνόδευτη πορεία 

(URL) ταινίας https://1drv.ms/v/s!AmlE

BnjJgFhhhZl8pruxo8Qne

eHVaw  

Τρέιλερ  (URL) https://1drv.ms/v/s!AmlE

BnjJgFhhhZsUpruxo8Qn

eeHVaw 

Είδος ταινίας Εκπαιδευτική ταινία clay 

movie animation 

Χώρα Ελλάδα 

Έτος 2017 

Διάρκεια σε λεπτά 00:05:16 

Πρωταγωνιστές Ο ασυνόδευτος ανήλικος 

πρόσφυγας 

Γλώσσα - 

Υπότιτλοι (αν, 

υπάρχουν) 

- 

Ηλικιακή ομάδα Ελεύθερη πρόσβαση από 

6 ετών  και άνω 

Τόπος 
Ρόδος 

Τίτλος ΠΜΣ 

Επιστήμες της αγωγής-

Εκπαίδευση με χρήση 

νέων τεχνολογιών  

Τίτλος μαθήματος 

Μεθοδολογία 

δημιουργίας 

ηλεκτρονικού 

εκπαιδευτικού υλικού για 

τη σχολική δια ζώσης και 

εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση  

Όνομα διδάσκοντος Σοφός Αλιβίζος 

Εκπαιδευτικό  θέμα Η έννοια του πρόσφυγα. 

Ανθρώπινα δικαιώματα, 

δικαιώματα του παιδιού. 

Σύνδεσμοι  σε 

φύλλα εργασίας 

https://drive.google.com/file/d/0B4elIRnya2WzSE

NHV0VPT1lRbkE/view?usp=sharing 

 

Σύνδεσμοι σε άλλες 

πηγές σχετικές με το 

θέμα της ταινίας 

https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/ITB/

2015/News_Story/PI/16-11-

2016/gia_internet_monologoiapo_to_aigaio.pdf 

Για περισσότερες πηγές βλέπε Βιβλιογραφία - 

διαδικτυογραφία 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 

Ένας έφηβος ωθείται από τους γονείς του, προκειμένου να σωθεί από τον πόλεμο, 
να εγκαταλείψει την πατρίδα και τους οικείους του. Η ταινία περιγράφει την πορεία 
του στην αναζήτηση του ειρηνικού περιβάλλοντος και της κοινωνικής ένταξης. Η 
ταινία βασίζεται στην τεχνική clay motion animation, είναι βωβή και προσπαθεί να 
μεταδώσει το μήνυμα πως η "προσφυγιά" δεν έχει χρώμα ούτε φυλή. Έτσι η απουσία 
διαλόγων, χρωμάτων δέρματος, θρησκευτικών ή άλλων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, 
εκτός από το προφανές της διευκόλυνσης των μικρών θεατών-μαθητών που δεν 
γνωρίζουν Ελληνικά, γίνεται και κεντρικός άξονας υποστήριξης της παγκοσμιότητας 
του θέματος. 

mailto:Lsofos@aegean.gr
http://www.lsofos.com/
http://www.mediapedagogy.gr/
https://1drv.ms/v/s!AmlEBnjJgFhhhZl8pruxo8QneeHVaw
https://1drv.ms/v/s!AmlEBnjJgFhhhZl8pruxo8QneeHVaw
https://1drv.ms/v/s!AmlEBnjJgFhhhZl8pruxo8QneeHVaw
https://1drv.ms/v/s!AmlEBnjJgFhhhZsUpruxo8QneeHVaw
https://1drv.ms/v/s!AmlEBnjJgFhhhZsUpruxo8QneeHVaw
https://1drv.ms/v/s!AmlEBnjJgFhhhZsUpruxo8QneeHVaw
https://drive.google.com/file/d/0B4elIRnya2WzSENHV0VPT1lRbkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4elIRnya2WzSENHV0VPT1lRbkE/view?usp=sharing
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/ITB/2015/News_Story/PI/16-11-2016/gia_internet_monologoiapo_to_aigaio.pdf
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/ITB/2015/News_Story/PI/16-11-2016/gia_internet_monologoiapo_to_aigaio.pdf
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/ITB/2015/News_Story/PI/16-11-2016/gia_internet_monologoiapo_to_aigaio.pdf
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Ο κύκλος ζωής του εκπαιδευτικού 

 

Τίτλος ταινίας Ο κύκλος ζωής του εκπαιδευτικού 

Ταινία (URL)     https://youtu.be/9fq2MiywzQ0 

Τρέιλερ (URL)      https://youtu.be/1YjHbpmNlZs 

Είδος ταινίας Ντοκιμαντέρ 

Χώρα Ελλάδα 

Έτος 2017 

Διάρκεια σε 
λεπτά 

08:43 

Πρωταγωνιστές 

Νικολάου Ιωάννα, Πεσπατζόγλου 
Εύη, Σταυριανουδάκη Αλεξία, 

Δρ.Φανιόπουλος Χριστόδουλος, 
Χρυσίδη Αναστασία 

Γλώσσα Ελληνικά 

Υπότιτλοι Όχι 

Ηλικιακή 
ομάδα 

13(και άνω) 

Τόπος 
Αθήνα,  Έδεσσα, Λιβαδειά, Πάτρα, 

Ρόδος,  

Τίτλος ΠΜΣ 
Επιστήμες της αγωγής-Εκπαίδευση 

με χρήση νέων τεχνολογιών  

Τίτλος 

μαθήματος 

Μεθοδολογία δημιουργίας 

ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού 

υλικού για τη σχολική δια ζώσης 

και εξ αποστάσεως εκπαίδευση  

Όνομα 
διδάσκοντος 

Αλιβίζος Σοφός 

Εκπαιδευτικό 
θέμα 

Η εξέλιξη του επαγγέλματος των 
εκπαιδευτικών 

Σύνδεσμοι 
Day, C. (2003) H Εξέλιξη των 

Εκπαιδευτικών. Αθήνα: 
Tυπωθήτω. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 

Το ντοκιμαντέρ «Ο κύκλος ζωής του εκπαιδευτικού» επιχειρεί να αναδείξει τη 

συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο αυτή λαμβάνει χώρα. Εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους προάγεται ή 

παρεμποδίζεται η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Ακόμη, αναδεικνύει τα 

συναισθήματα των διαφόρων κατηγοριών των εκπαιδευτικών και προσπαθεί να τα 

συσχετίσει με την φάση στην οποία αυτοί βρίσκονται. Επίσης, εξετάζει την κουλτούρα 

του εκπαιδευτικού συστήματος και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επιδρά στην ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών. Μέσα από τις μαρτυρίες των εκπαιδευτικών καταδεικνύει την 

ανάγκη για τη δια βίου μάθηση και κατάρτισή τους, ειδικά στις σημερινές 

μεταβαλλόμενες συνθήκες, με σκοπό την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και 

την παροχή καλύτερων μαθησιακών ευκαιριών στους μαθητές. Με την πεποίθηση ότι 

η ομιλούσα εικόνα έχει την αμεσότητα και αυθεντικότητα της πληροφορίας που 

μεταδίδει, αξιοποιήθηκαν οι απόψεις, εμπειρίες και τα πραγματικά δεδομένα των 

εκπαιδευτικών που ηλικιακά συγκροτούν το σώμα των εκπαιδευτικών αδιόριστων και 

διορισμένων αλλά και του Σχολικού Συμβούλου, που ως ειδικός κατέθεσε την άποψή 

του για τον εκπαιδευτικό και τα στάδια εξέλιξής του. 

  

mailto:Lsofos@aegean.gr
http://www.lsofos.com/
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Απόκληρος 

 

 
 

 

Τίτλος : Απόκληρος 
(URL) ταινίας:    https://www.youtube.com/watch?v=-
894KZF_aYM 

 
(URL) τρέιλερ: 
https://www.youtube.com/watch?v=zK57arejh1U&feature=y
outu.be 

 
Είδος ταινίας: ταινία μικρού μήκους-βιντεοκλίπ 
Χώρα:  Ελλάδα 
Έτος:  2018 
Διάρκεια :  4:30 λεπτά 

Σκηνοθέτης: Χατζής Αθανάσιος 

Πρωταγωνιστές:  Αγγελινιός Σάββας,  

Ινδοπούλου Νικολέτα  

Καφετζής Γιώργος 

Γλώσσα:  Ελληνική 

Υπότιτλοι: δεν υπάρχουν 

Ηλικιακή ομάδα:  12  και άνω 

Δανεισμός/Τόπος: Ρόδος 

Τίτλος ΜΠΣ: Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση 

με χρήση Νέων Τεχνολογιών 

Τίτλος Μαθήματος: Μεθοδολογία δημιουργίας 

ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για τη δια 

ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Διδάσκων : Σοφός Αλιβίζος 

Θέμα: προσφυγικό – ασυνόδευτα ανήλικα 

Ενδεικτικές πηγές σχετικές με το θέμα της 

ταινίας :   
http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48f5a

21e2 

http://www.unhcr.org/gr/wp-

content/uploads/sites/10/2017/05/children-Asylum-Seekers-

UNHCR-2009.pdf 

http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/kinonia/ta-stoicheia-gia-ta-

exafanismena-paidia-stin-ellada-video/ 

http://www.unhcr.org/gr/7447-οι-αναγκαστικά-εκτοπισμένοι-

ξεπέρασ.html 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

 Η ταινία πραγματεύεται τη ζωή ενός ασυνόδευτου παιδιού, προσφυγόπουλου, που 
τα κύματα τον έφεραν σε ξένη πατρίδα.  Μαζί του θα βιώσουμε τις συνθήκες  που τα 
παιδιά βιώνουν καθημερινά και τέλος θα αναρωτηθούμε αν η ζωή ενός παιδιού είναι 
παραμύθι και πόσο ευτυχισμένη μπορεί τελικά να γίνει. Μέσα από το τραγούδι της 
Χάρις Αλεξίου με τους  εξαιρετικούς στίχους , αναγνωρίζουμε τα παιδιά-ήρωες της 
καθημερινής βιοπάλης και φέρνουμε στο προσκήνιο τον πραγματικό απόκληρο.   

mailto:Lsofos@aegean.gr
http://www.lsofos.com/
http://www.mediapedagogy.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=zK57arejh1U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zK57arejh1U&feature=youtu.be
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48f5a21e2
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48f5a21e2
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48f5a21e2
http://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2017/05/children-Asylum-Seekers-UNHCR-2009.pdf
http://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2017/05/children-Asylum-Seekers-UNHCR-2009.pdf
http://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2017/05/children-Asylum-Seekers-UNHCR-2009.pdf
http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/kinonia/ta-stoicheia-gia-ta-exafanismena-paidia-stin-ellada-video/
http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/kinonia/ta-stoicheia-gia-ta-exafanismena-paidia-stin-ellada-video/
http://www.unhcr.org/gr/7447-οι-αναγκαστικά-εκτοπισμένοι-ξεπέρασ.html
http://www.unhcr.org/gr/7447-οι-αναγκαστικά-εκτοπισμένοι-ξεπέρασ.html
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Ελπίδα 

 

Αφίσα ταινίας 
 

 

Τίτλος ταινίας : Ελπίδα 

(URL) ταινίας: 
https://www.youtube.com/watch?v=IL5n7r9H8
GA 

 (URL) τρέιλερ: 
https://www.youtube.com/watch?v=PVoki4sIZU
Q 

Είδος ταινίας : Μυθοπλασία 

Χώρα : Ελλάδα 

Έτος: 2018 

Διάρκεια σε λεπτά: 14:05 

Πρωταγωνιστές: Ελπίδα, Φώτης 

Γλώσσα: Ελληνική 

Υπότιτλοι (αν υπάρχουν): Όχι 

Ηλικιακή ομάδα: 15 (και άνω) 

Δανεισμός/Τόπος : Ρόδος 

Τίτλος Π.Μ.Σ: Επιστήμες της Αγωγής – 
Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών 

Τίτλος Μαθήματος: Μεθοδολογία δημιουργίας 
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για τη δια 
ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Όνομα διδάσκοντος: (Λοΐζος) Σοφός 

Θέμα: Ναρκωτικά (συνέπειες, διακίνηση) 

Σύνδεσμοι σε άλλες πηγές σχετικές με το θέμα 
της ταινίας :  

• http://www.selfhelp.gr/ 

• http://pyxida.org.gr/www.pyxida.org.gr/
files/EudapWorkbook12-14years.pdf 

• http://www.epipsi.gr/ 

• http://www.oanagnostis.gr/sinichisis/ 

• http://www.ektepn.gr/ 

• http://www.okana.gr/ 

• http://www.kethea.gr/ 

• http://www.rhodes.gr/?page_id=3109 

Περίληψη 

Μία νεαρή κοπέλα ζει μία  ήρεμη φοιτητική ζωή. Παρόλο αυτά, ο σύντροφός της, 
εθισμένος στην ηρωίνη, την φέρνει  αντιμέτωπη τόσο με κυκλώματα διακίνησης 
ναρκωτικών όσο και με τον ίδιο το θάνατο. 
 

mailto:Lsofos@aegean.gr
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https://www.youtube.com/watch?v=IL5n7r9H8GA
https://www.youtube.com/watch?v=IL5n7r9H8GA
https://www.youtube.com/watch?v=PVoki4sIZUQ
https://www.youtube.com/watch?v=PVoki4sIZUQ
http://www.selfhelp.gr/
http://pyxida.org.gr/www.pyxida.org.gr/files/EudapWorkbook12-14years.pdf
http://pyxida.org.gr/www.pyxida.org.gr/files/EudapWorkbook12-14years.pdf
http://www.epipsi.gr/
http://www.oanagnostis.gr/sinichisis/
http://www.ektepn.gr/
http://www.okana.gr/
http://www.kethea.gr/
http://www.rhodes.gr/?page_id=3109
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STOP 

 

Αφίσα ταινίας 
 

 

Τίτλος ταινίας : STOP 

 
(URL) ταινίας: https://youtu.be/2NHpDMRx7DE 
 

  
(URL) τρέιλερ: https://youtu.be/CI8w6CCNDCo 
 

Είδος ταινίας : Ντοκιμαντέρ 

Χώρα : Ελλάδα 

Έτος: 2018 

Διάρκεια σε λεπτά: 8:12 

Πρωταγωνιστές: Αναστάσιος Μαρκουίζος (Ιαβέρης), 
μάρτυρες και θύματα τροχαίων ατυχημάτων. 

Γλώσσα: Ελληνική 

Υπότιτλοι (αν υπάρχουν):  

Ηλικιακή ομάδα: 16 (και άνω) 

Δανεισμός/Τόπος : Ρόδος 

Τίτλος Π.Μ.Σ: Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με χρήση 
Νέων Τεχνολογιών 

Τίτλος Μαθήματος: Μεθοδολογία δημιουργίας ηλεκτρονικού 
εκπαιδευτικού υλικού για τη δια ζώσης και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 

Όνομα διδάσκοντος: (Λοΐζος) Σοφός 

Θέμα: Τροχαία ατυχήματα, αίτια,  

Σύνδεσμοι σε άλλες πηγές σχετικές με το θέμα της ταινίας :  

• https://www.youtube.com/watch?v=oD1h4viL6G8 

• https://www.youtube.com/watch?v=QcdNKCH8n1k 

• https://www.youtube.com/watch?v=K-FYgxVli9U 

• https://www.youtube.com/watch?v=VbU3bjJgpMI&
t=153s 

• https://www.youtube.com/watch?v=00vTafxWJiM 

• https://www.youtube.com/watch?v=xswkorOVmPo 

• https://www.youtube.com/watch?v=NxYs9x5fjQw 

Περίληψη 

Με κεντρικό πρόσωπο τον Αναστάσιο Μαρκουίζο (Ιαβέρη) και την ομιλία του σε 
επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων με θέμα τα τροχαία ατυχήματα, παρουσιάζεται 
μια διαφορετική οπτική για τα αίτια και τον τρόπο αντιμετώπισης των τροχαίων 
ατυχημάτων. 
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Raise your voice 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Τίτλος ταινίας  Raise your voice! 

URL ταινίας https://www.youtube.co
m/watch?v=4bORPJOS2n
0&feature=youtu.be  

URL trailer https://www.youtube.c
om/watch?v=hJjJ70fP
RLM&list=LLnC6YEi6J
O-
5CU2egjJwdYQ&t=0s
&index=2  

Είδος ταινίας Ντοκιμαντέρ 

Χώρα Ελλάδα 

Έτος 2018 

Διάρκεια σε λεπτά 07.10 

Πρωταγωνιστές Κωνσταντίνα (θύμα), 
Θάνος (θύτης) 

Γλώσσα Ελληνικά 

Υπότιτλοι (αν υπάρχουν) Όχι 

Ηλικιακή ομάδα 12-18 ετών 

Δανεισμός/Τόπος Ρόδος 

Τίτλος ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής-
Εκπαίδευση με χρήση 
Νέων Τεχνολογιών 

Τίτλος μαθήματος Μεθοδολογία 
δημιουργίας 
ηλεκτρονικού 
εκπαιδευτικού υλικού 
για τη σχολική δια ζώσης 
και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση  

Όνομα διδάσκοντος Σοφός Αλιβίζος 

Θέμα  Διαδικτυακός 
εκφοβισμός (Cyber 
Bullying) 

Σύνδεσμοι σε άλλες πηγές 
σχετικές με το θέμα της 
ταινίας 

http://www.bullyingandc
yber.net/el/  
https://www.stopbullyin
g.gov/  

Περίληψη ταινίας 

Το ντοκιμαντέρ “Raise your voice” πραγματεύεται το θέμα του διαδικτυακού 
εκφοβισμού κι έχει στόχο να παρουσιάσει τις διαφορετικές αντιλήψεις και στάσεις 
που υιοθετούν τα άτομα, ανάλογα με το ρόλο που έχουν. Η εμφάνιση του θύματος, 
του θύτη και της ψυχολόγου ενημερώνει τους θεατές και τους αφυπνίζει, 
προσφέροντας μια πιο εστιασμένη οπτική για το cyber bullying. 
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DARE 

 

Τίτλος Ταινίας DARE 

(URL) Ταινίας https://youtu.be/NPHS2tbVdL
w 

Τρέιλερ (URL) https://www.youtube.com/wa
tch?v=PK31GaKPjBU 

Είδος Ταινίας Μυθοπλασία 

Χώρα Ελλάδα 

Έτος 2018 

Διάρκεια σε 
λεπτά 

09:09 

Πρωταγωνιστές Μαθητές ΣΤ’ τάξης 

Γλώσσα Ελληνική 

Υπότιτλοι (αν 
υπάρχουν) 

Όχι 

Ηλικιακή ομάδα 11-12 ετών 

Δανεισμός/Τόπος Ρόδος 

Τίτλος ΠΜΣ Επιστήμες της αγωγής 
- 
Εκπαίδευση  
με χρήση νέων τεχνολογιών  

Τίτλος 
Μαθήματος 

Μεθοδολογία δημιουργίας  
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού  
υλικού για τη σχολική δια ζώσης  
και εξ αποστάσεως εκπαίδευση  

Όνομα 
Διδάσκοντος 

Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός 

Θέμα Σχολικός Εκφοβισμός 

Σύνδεσμοι σε 
άλλες πηγές 
σχετικά με το 
θέμα της ταινίας 

http://esxoleio.weebly.com 
https://www.askitis.gr/psychic
health/view/panellinia_imera_
kata_tis_scholikis_vias_kai_toi
_ekphovismoi 

 
 

Περίληψη ταινίας 
 

Η μικρού μήκους ταινία Dare πραγματεύεται το θέμα του σχολικού εκφοβισμού 
“bullying” που πολύ συχνά λαμβάνει χώρα στη σχολική πραγματικότητα. Το θύμα 
είναι ένας μαθητής της Στ΄ τάξης, που βιώνει συχνά την απόρριψη, την απομόνωση 
και τον χλευασμό από τους/τις συμμαθητές/ριες του. Μέχρι τη στιγμή, που κάποια 
από τα παιδιά δεν μπορούν πια να μένουν απλοί παρατηρητές και παίρνουν την 
υπόθεση στα χέρια τους. Άραγε θα καταφέρουν να κάνουν την ανατροπή; 
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