ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Α΄ Μέρος
Σχολείο

Τίτλος

χρόνος

1

17ο Δηµοτικό
Σχολείο Ρόδου

Αν όλοι οι γονείς
της γης

2.27

2

2ο Δηµοτικό
Σχολείο Ρόδου

Η σοκολάτα της
έριδος

13.38

Σύγχρονη µεταφορά του µύθου «Το µήλο της Έριδος»

Σοφία Κουτσάκη, εκπαιδευτικός
Θεατρικής Αγωγής

Never Judge
People by Their
Appearance!

2.28

Πολύ εύκολα µπορεί κάποιος να βγάλει συµπεράσµατα
από την εξωτερική εµφάνιση κάποιου άλλου. Είναι
πάντα σωστά; Ή µήπως όχι;

https://youtu.be/hAhxYXrHrSE

3

Περιγραφή

Παρατηρήσεις

Ένα τόσο δα φιλµάκι βασισµένο στο αγαπηµένο ποίηµα www.youtube.com/watch?v=np2
8svcdnQw
του Γιάννη Ρίτσου "Αν όλα τα παιδιά της γης".
Δηµιουργική ανάπλαση: Τα Ουρανοποιηµατάκια
Σκηνοθεσία - Παραγωγή:
Διδασκαλία Νοηµατικής Γλώσσας: κα Αννίτα
Ουρανοποιηµατάκια 5 [Ε2 - 17ου
Εικονοληψία: κα Μαρκέλλα Διασκευή στη µελωδική
ΔΣ Ρόδου]
γραµµή του Λουκιανού Κηλαηδόνη - Μουσική τέλους Μοντάζ: κος Μενεξές (Πάνος Δρακόπουλος)

4

55ο Δηµοτικό
Σχολείο Πατρών

Το κλειδί

6.02

Αναρωτηθήκατε ποτέ αν και κατά πόσο επηρεάζουν τη
σκέψη και συµπεριφορά µας τα στερεότυπα και οι
προκαταλήψεις που κάποιοι άλλοι µας φόρτωσαν; Κι αν
κάποιος µας αποδείκνυε ότι έχουµε λαθεµένη άποψη ,
είµαστε έτοιµοι να αναθεωρήσουµε και να αλλάξουµε
τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς για κάποιες οµάδες
ανθρώπων; Ποιο είναι το κλειδί που θα ξεκλειδώσει και
θα απεγκλωβίσει την καρδιά µας απ’ όλα όσα την
περιορίζουν;

https://youtu.be/H-M_61r71QU

5

Δηµοτικό
Σχολείο
Γενναδίου

Ο τοίχος

19.38 Από τη µια ζεστασιά, ασφάλεια, σιγουριά. Απ' την άλλη
αβεβαιότητα, ανέχεια, φόβος. Ανάµεσα τους ένας τοίχος.
Που όσο τον αγνοείς ψηλώνει! αλήθεια ποιος ορίζει από
ποια µεριά του τοίχου θα βρεθείς; Πόσο σίγουρος είσαι
ότι κάποια στιγµή δε θα βρεθείς στην άλλη πλευρά;

https://youtu.be/61YOtk3Bc6k

6

55ο Δηµοτικό
Σχολείο Πατρών

Σωσίβιο στο
όνειρο

15.40

Τα τελευταία χρόνια χιλιάδες πρόσφυγες πέρασαν τα
σύνορα της χώρας µας αναζητώντας αυτό που έλειπε
από τη δική τους: ασφάλεια για τη ζωή τους , ειρήνη ,
δηµοκρατία, µια καλύτερη ζωή. Την ίδια περίοδο, την
περίοδο της κρίσης, χιλιάδες ελληνόπουλα, κυρίως
επιστήµονες , εγκατέλειψαν την Ελλάδα και αναζήτησαν
την τύχη τους σε χώρες του εξωτερικού. Άνθρωποι
συνεχώς µετακινούνται, αλλάζουν τόπο και πατρίδα ,
είτε προσωρινά είτε µόνιµα, κάποιοι από ανάγκη, υπό το
κράτος της βίας και του φόβου, κάποιοι από επιλογή.

https://youtu.be/To-SCdvht8Q

7

Πανεπιστήµιο
Αιγαίου

Ο απόκληρος

4.53

826 ασυνόδευτα παιδια πρόσφυγες εξαφανίστηκαν στην
Ελλάδα το 2017. Βρέθηκαν 257. Το 1ο πεντάµηνο του
2018 εξαφανίστηκαν ακόµα 335 ασυνόδευτα ανήλικα.
Βρέθηκαν 125. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κάθε 2
λεπτά ένα παιδί εξαφανίζεται

https://youtu.be/-894KZF_aYM
δηµιουργήθηκε για
εκπαιδευτικούς σκοπούς στο
πλαίσιο του µαθήµατος
«Μεθοδολογία δηµιουργίας
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού
υλικού για την σχολική δια
ζώσης και εξ αποστάσεως
εκπαίδευση» του ΠΜΣ
«Επιστήµες της Αγωγής Εκπαίδευση µε χρήση Νέων
τεχνολογιών»
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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Β΄ Μέρος
1

Σχολείο

Τίτλος

χρόνος

Περιγραφή

Παρατηρήσεις

3/θέσιο
Δηµοτικό
Σχολείο
Καλαβαρδών

Το καλοκαίρι

4.34

Η ταινία βασίστηκε σε ένα ποίηµα για το καλοκαίρι που
διδάχτηκαν τα παιδιά στη Β΄Δηµοτικού στο µάθηµα της
Γλώσσας, το οποίο απαγγέλουν τα παιδιά ταυτόχρονα
µε τη δηµιουργία των τοπίων, γεγονότων που
περιγράφονται στο ποίηµα µε ποικίλα υλικά
(πλαστελίνες, χώµα, playmobil κ.α.).
Eπίσης, τα παιδιά έγραψαν και µελοποίησαν το ποίηµα
¨Καλοκαίρι ζεστό¨, που ακούγεται στην αρχή της
ταινίας.

https://youtu.be/p-QAr1KX3Go
Η ταινία δηµιουργήθηκε µε την
τεχνική stopmotion. Η
φωτογράφηση, η επιλογή των
υλικών και η κίνηση έγινε
αποκλειστικά από τα παιδιά ενώ η
εισαγωγή των εικόνων και της
αφήγησης από τη δασκάλα τους µε
ταυτόχρονη επεξήγηση της
διαδικασίας.

2

17ο Δηµοτικό
Σχολείο
Ρόδου

Ο Μάκης ο
παραµυθάς

7.45

Μια φορά κι έναν καιρό ο ήρωας µας, ο Μάκης το
Ψυγείο, στην προσπάθειά του να γράψει µία ξεχωριστή
παραµυθοσαλάτα, επισκέπτεται τους αγαπηµένους του
παραµυθάδες, για να µάθει από πρώτο χέρι τα µυστικά
της τέχνης τους.

3

Δηµοτικό
Σχολείο
Ποσειδωνίας
Σύρου

Υγεία πάνω
απ’όλα

9.33

Μια παρέα παιδιών εµπλέκεται σε θέµατα ασφάλειας
στο Διαδίκτυο: παραπληροφόρηση, προσωπικά
δεδοµένα, εθισµός, µε µια µάλλον χιουµοριστική
διάθεση

4

Δηµοτικό
Σχολείο
Ψίνθου

Απ’την αρχή του
χρόνου

4.58

Μην µου πετάς την µπάλα…Εκείνη τη µαύρη
µικροσκοπική µπάλα, που ‘ναι κρυµµένη στα άδυτα της
ψυχής σου, στριµωγµένη µε το φόβο, την ντροπή , την
απώλεια και ροκανίζουν κάθε µέρα το χαµόγελο, την
ελπίδα, τις στιγµές σου.
Αρκεί ένα βλέµµα, ένα άγγιγµα, µια καληµέρα να
κάνουν µια ρωγµή στο σκοτάδι για να εισβάλλει µέσα το
φως;

5

The unique
connection

2.07

6

The other pair

6.24

Αιγυπτιακή ταινία µικρού µήκους, βασισµένη σε ένα
περιστατικό από τη ζωή του Γκάντι

https://youtu.be/FGh0iduZOJQ
Σκηνοθεσία: Sarah Rozik
Screenplay : Mohammed Maher
Edited by : Eman Samir Sound
Engineer & Music : Mohamed
Hassan Elhanafy, Art Director :
Hassan Elplisy Production Manger:
Yasser Elfishawy
Ηθοποιοί : Ali Rozik & Omar
Rozik

7

Kitbull - pixar

8.57

Είναι δυνατόν να υπάρξει σύνδεση και φιλία ανάµεσα
σε δυό πλάσµατα φαινοµενικά τόσο διαφορετικά µεταξύ
τους;

https://youtu.be/AZS5cgybKcI

“Με λένε Λάρα και κατάγοµαι από µια χώρα πολύ
µακριά από εδώ, µια χώρα σκεπασµένη από ένα µαύρο
σύννεφο, τον πόλεµο. Σε τούτο εδώ τον τόπο ήρθαµε
πριν λίγο καιρό µε µια βάρκα. Και έκανε κρύο, πολύ
κρύο. Και ήµασταν πολλοί, πάρα πολλοί. Και ύστερα
µας έφεραν στα Χανιά. Όµορφος τόπος, όµορφοι
άνθρωποι, πάντα χαµογελαστοί. Είµαι η Λάρα και το πιο
σηµαντικό που έµαθα εδώ είναι να ελπίζω. Να ελπίζω
ότι ακόµα υπάρχουν άνθρωποι. Είµαι η Λάρα και είµαι
πρόσφυγας πολέµου”

https://youtu.be/SniCHcW9Y-Y

8

9

10ο Δηµοτικό
Σχολείο
Χανίων

Σα βγεις στον
πηγαιµό

7.03

5ο Δηµοτικό
Σχολείο
Μάνδρας

Αντίστροφη
µέτρηση

5.56

www.youtube.com/watch?v=aFSp
XQ6mBPQ

https://youtu.be/ZAHweMkNQf8

https://youtu.be/y0uSUPbTyMo
Σκηνοθεσία: Πόπη Μαγκλή &
Νάντια Σαρρή
Σενάριο: Νάντια Σαρρή
Κάµερα-Μοντάζ: Πόπη Μαγκλή

6 παιδιά προσπαθούν µε δεµένα µάτια να ανακαλύψουν https://youtu.be/DRoqk_z2Lgg
τη µητέρα τους. Είναι δύσκολο να τα καταφέρουν; Ή
µήπως τελικά κάθε γυναίκα είναι µοναδική;

Σκηνοθεσία: Rosana Sullivan

Γ΄ Βραβείο ταινίας µυθοπλασίας
στον 7ο µαθητικό διαγωνισµό
ταινιών µικρού µήκους:
«Cinema… διάβασες;»

https://youtu.be/ux5BTwVxHuk
Τα παιδιά έχουν πάντα έναν υπέροχο τρόπο να βλέπουν
τα πράγµατα – ακόµα κι εκείνα που κανονικά δε θα
Σκηνοθεσία: Ε’ 2, Τζεδάκης
έπρεπε να δουν, όπως για παράδειγµα ο πόλεµος. 15
Γιάννης
παιδιά µας δείχνουν τι θα ήταν ο πόλεµος αν ήταν
Μουσική Σύνθεση: Τζεδάκης
ρούχο, γεύση, γκριµάτσα, φρούτο, συµπεριφορά και
Γιάννης
πολλά ακόµα, για να µας δείξουν πως µε το να
Το
βίντεο
είναι
αφιερωµένο στα
αλλάξουµε απλά τον τρόπο που βλέπουµε τα πράγµατα,
µπορούµε να φέρουµε την ουσιαστική αλλαγή στον
θύµατα της καταστροφικής
κόσµο.
πληµµύρας που πραγµατοποιήθηκε
στις 15 Νοεµβρίου 2017 στη
Μάνδρα Αττικής και σε όλους
εκείνους που προσέφεραν τη
βοήθειά τους.

