
Επιλέξτε, αν θέλετε, να μοιραστείτε με τους νέους
μια ταινία μικρού μήκους, μια ταινία μεγάλου
μήκους ή ένα ντοκιμαντέρ.

Ρίξτε μια ματιά στην περιγραφή κάθε οπτικού
υλικού και επιλέξτε αυτό που ασχολείται με ένα
θέμα στο οποίο εργάζεστε αυτήν τη στιγμή.

Κατεβάστε το και παρακολουθήστε το μόνοι σας.
Προετοιμάστε, εκ των προτέρων, μερικές
ερωτήσεις ή ασκήσεις με τις οποίες θέλετε να
προσεγγίσετε το οπτικό υλικό για να εμβαθύνετε
στο θέμα.

Αυτό το υλικό αναπτύχθηκε μέσα από αυτό το πρόγραμμα Moving Beyond -

innovative learning tools for personal and professional development of youth. (2018-2-

RO01-KA205-049977). 

Το υλικό αναπτύχθηκε από ειδικούς στον τομέα της νεολαίας από την Κύπρο,

τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Ταινίες
Η χρήση οπτικού υλικού όπως
για παράδειγμα οι ταινίες μικρού
μήκους, ταινίες μεγάλου μήκους
ή ντοκιμαντέρ είναι ένας πολύ
καλός τρόπος για να στείλετε ένα
μήνυμα ή να εξερευνήσετε ένα
θέμα.

Πως να χρησιμοποιήσετε
αυτό το εργαλείο;

Συνοψίζοντας



ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ

Μια ταινία για τη φιλία και το
ανήκειν. 

 
 
 
 

Βρείτε την εδώ

Lion Attacked by
Clan of Hyenas

(BBC EARTH)

The amazing sings
Lyre Bird like a

chainsaw! 
(BBC EARTH)

Μια ταινία για τη μοναδικότητα
και τη δημιουργικότητα του

πουλιού λύρα.
 
 
 

Βρείτε την εδώ

Wild Hamster Has A
Graveyard Feast 

(BBC EARTH)

Μια ταινία για την αθωότητα και
χαρά.

 
 
 
 

Βρείτε την εδώ

Troglobites:
Strange Cave

Specialists
(BBC EARTH)
Μια ταινία για μια

εξαιρετικά συνηθισμένη και
θαυμάσια προσαρμοστικότητα

της ζωής.
 
 

Βρείτε την εδώ

https://www.youtube.com/watch?v=mSB71jNq-yQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=rkZ6gzyg7yY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NGtzSd3wFY4&t=14s


ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Μια ταινία αφιερωμένη σε μια
γυναίκα με πολλά προβλήματα

στη ζωή της και που με δυσκολία
ακολουθεί το πάθος που έχει για

τη ζωγραφική.

Maudie 
(2016)

Intouchables
(2011)

Μια ταινία για μια ασυνήθιστη
φιλία και το νόημα της ζωής.

Wild Rose
(2019)

Μια ταινία αφιερωμένη σε μια
άστατη, ανήσυχη και επιθετική

νεαρή γυναίκα που τελικά βρίσκει
το αληθινό νόημα της ζωής και

το ανήκειν.

The Truman Show 
(1998)

Μια ταινία για την αίσθηση της
αλήθειας και την ακολουθία του

καλέσματος του ατόμου.



ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Η ταινία αποτελείται σχεδόν εξ
ολοκλήρου από εναέριες λήψεις

από διάφορα μέρη της Γης.
Δείχνει την ποικιλομορφία της

ζωής στη Γη και πώς η
ανθρωπότητα απειλεί την
οικολογική ισορροπία του

πλανήτη.
 
 

Βρείτε την εδώ

Home
(2009)

China Blue
(2007)

Η ταινία ακολουθεί τη ζωή της
Jasmine Li, μιας νεαρής

δεκαεπτάχρονης εργαζόμενης από
την επαρχία Sichuan που
δουλεύει σε ένα κινεζικό

εργοστάσιο που φτιάχνει τζιν. Η
Jasmine κερδίζει περίπου μισό

γιουάν για μια ώρα εργασίας (που
ανέρχεται σε περίπου έξι σεντς των

ΗΠΑ).
Βρείτε την εδώ

Food, Inc. 
(2008)

Η ταινία εξετάζει την εταιρική
γεωργία στις Ηνωμένες Πολιτείες,

καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η
αγροτική επιχείρηση παράγει

τρόφιμα που είναι ανθυγιεινά, με
τρόπο που είναι περιβαλλοντικά

επιβλαβή και καταχρηστικός τόσο
για τα ζώα όσο και για τους

εργαζόμενους.
Βρείτε την εδώ

Living the change 
(2018)

Η ταινία εξερευνάει λύσεις σε
παγκόσμια προβλήματα μέσω των

ιστοριών των ανθρώπων που
πρωτοπορούν στην αλλαγή της

ζωής και των κοινοτήτων τους για
να ζήσουν με βιώσιμο και

αναγεννητικό τρόπο.
 
 

Βρείτε την εδώ
 

https://vimeo.com/5522585
https://www.youtube.com/watch?v=o9gO9MgSO7A
https://www.dailymotion.com/video/x3q2mz7
https://happenfilms.com/living-the-change


Αυτό το εγχειρίδιο έχει δημιουργηθεί για να εξυπηρετήσει κάθε λειτουργό νεολαίας
εκεί έξω. Γνωρίζουμε ότι η δουλειά σας ως λειτουργοί νεολαίας είναι απαιτητική.
Επίσης, γνωρίζουμε ότι οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες έχουν ιδιαίτερες ανάγκες.
Έτσι, συγκεντρώσαμε ένα σύνολο απλών αλλά αποτελεσματικών υλικών με σκοπό
να σας βοηθήσουμε να ανανεώσετε τη δουλειά σας, να ενισχύσετε τις προσπάθειές
σας και να αποκτήσετε κίνητρα τόσο για εσάς αλλά εσάς και για τους νέους με τους
οποίους εργάζεστε.

Εφαρμόστε τα, απολαύστε τα και μοιραστείτε τα. Έχουν δημιουργηθεί για να
βοηθήσουν στη θετική αλλαγή και μεταμόρφωση των νέων σε ώριμους
ενήλικες, ικανούς, υπεύθυνους, ευγενικούς, σίγουρους, αυθεντικούς και με στόχους.

Με όλη μας την αφοσίωση σε αυτήν την αλλαγή,

Οι συντονιστές των εργαλείων:

Bogdan Romanică – Από τη Ρουμανία (από τον οργανισμό Dreams for Life -
romanica.bogdan@gmail.com )

Ognian Gadoularov – Από τη Βουλγαρία (από τον οργανισμό Learning for Change
Foundation - ogi@learningforchange.net )

Eleni Michail – Από την Κύπρο (από τον οργανισμό allaZOYME –
elenimichail1@gmail.com )

Κλείνοντας


