Προτεινόμενες Ταινίες με θέμα τη διαφορετικότητα
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Ταινίες μικρού μήκους στα ελληνικά από μαθητές/τριες
 Bullying: Μια καθημερινή ιστορία από το 1ο Δ.Σ. Πολυγύρου (2013)
Μια τρυφερή ταινία μικρού μήκους από το Πολύγυρο, όπου ένας καθηγητής εξιστορεί στους μαθητές
του προσωπικές του στιγμές από την παιδική του ηλικία, που αφορούν το σχολικό εκφοβισμό.
 «Bullying» (2015)
Μια ταινία μικρού μήκους από τα παιδιά του 13ο Δ.Σ. Αμαρουσίου που θίγει το φαινόμενο του bullying
στο σχολικό περιβάλλον σε περιπτώσεις διαφορετικότητας και διαπολιτισμικότητας. Για ακόμα μία
φορά αναδεικνύεται η αξία της υποστήριξης από φίλους και του σεβασμού ότι όλοι είμαστε
διαφορετικοί αλλά ίσοι.
 Η "Έκθεση" (2016)
Μια συγκινητική ταινία μικρού μήκους φτιαγμένη από εφήβους του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων
Δούκα, που επικεντρώνεται στην αξία του να εξωτερικεύουμε τους προβληματισμούς μας και να
ζητούμε βοήθεια και υποστήριξη.

Ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο

 Bully (A Short Animation film) (2010)
Μια προσέγγιση του bullying μέσω κινημένων σχεδίων που αποδεικνύει πως και η υπομονή έχει
τα όριά της.
 Bullying – stop it (2014)
Η συγκεκριμένη ταινία διαδραματίζεται σε ένα σχολείο όπου μια νεαρή κοπέλα βιώνει τον
σχολικό εκφοβισμό λόγω της εξωτερικής της εμφάνισης και εστιάζει τόσο στο θύμα όσο και στον
θύτη.


«Ήρωες» (2015)

Μια ταινία μικρού μήκους του Γιώργου Χιώτη που αναφέρεται σε συγκεκριμένα παραδείγματα
σχολικού εκφοβισμού με σκοπό να κινητοποιήσει παιδιά που αντιμετωπίζουν παρόμοιες
δυσκολίες να αντιδράσουν και να διεκδικήσουν το δίκιο τους.
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 Karate Kid (1984)
Μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία με έντονο το αίσθημα του εκφοβισμού όπου ένα αγόρι καταφέρνει να
αντιδράσει και να βγει νικητής, ακολουθώντας τις συμβουλές του δασκάλου Καράτε του mr. Miyagi.
 Forrest Gump (1994)
Ο Φόρεστ τραβάει τα πάνδεινα στη ζωή του, με αποκορύφωμα την ανελέητη κοροϊδία, χλεύη και
φυσική κακοποίηση, λόγω της οριακής νοητικής του στέρησης. Όμως, με τα κατορθώματά του θα
αποστομώσει διαδοχικά όλους τους αμφισβητίες και θα καταφέρει να πραγματοποιήσει όλα τα όνειρά
του.
 Billy Elliot (2000)
Ο Μπίλι είναι ένα 11χρονο παιδί με μεγάλη αγάπη για το χορό και τη φιλοδοξία να γίνει επαγγελματίας
χορευτής μπαλέτου. Ο Μπίλι μας δείχνει ότι χρειάζεται μεγάλη επιμονή και υπομονή για να
αντιμετωπίσεις τις κακεντρεχείς αντιδράσεις και δυσκολίες και να φτάσεις τελικά στο στόχο σου.
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Happy Feet (2006)

Ταινία κινουμένων σχεδίων για μικρές ηλικίες με θέμα τη διαφορετικότητα. Ο µικρός Mumble είναι
ένας αυτοκρατορικός πιγκουίνος που διαφέρει από τους άλλους. Ενώ θα έπρεπε να διαθέτει µια
όµορφη και ρυθµική φωνή, όπως και οι υπόλοιποι πιγκουίνοι, αυτός γεννήθηκε χορεύοντας κλακέτες.
Οι συµµαθητές του στο σχολείο τον κοροϊδεύουν και η ηγεσία της Αυτοκρατορικής Χώρας των
πιγκουίνων τον εξορίζει λόγω της ιδιαιτερότητάς του. Ο Mumble ξεκινάει ένα ταξίδι προς αναζήτηση
της αλήθειας και της γνώσης και στην πορεία κερδίζει τη φιλία και την αποδοχή.
 Cyberbully (2011)

Η ταινία αναφέρεται στην παρενόχληση μιας μαθήτριας από τους συμμαθητές της μέσα από τα
κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, μηνύματα) και στον τρόπο που τελικά κατάφερε να αντιδράσει
με τη βοήθεια των φίλων της ώστε να ανακτήσει τη χαμένη της δύναμη.
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