ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1
«ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»
ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ 4-6
(ΠΡΟΝΗΠΙΟ, ΝΗΠΙΟ, Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Ο κόσµος γύρω µας έχει
πολλές οµορφιές, αλλά
και εκπλήξεις. Οι ήρωες
των ταινιών της ενότητας
ανακαλύπτουν το θάρρος,
τη φαντασία και τη δύναµή
τους µέσα από ιστορίες
κινουµένων σχεδίων
για τη φιλία, την αποδοχή,
τη φύση και την οικογένεια.

Πρωινές ∆ιαδροµές
Trails of the Morning
• Μάσα Αβράµοβιτς • Γαλλία • 2021 • 3'
• µεταγλωττισµένη στα ελληνικά
• Animation
Να ένα κορίτσι που είναι πιο πρωινός τύπος
και από το Πρωί το ίδιο και µας χαρίζει µια
ευαίσθητη ιστορία για τη σηµασία της φιλίας.
φιλία, πρωινό, ήλιος, περιβάλλον

Βήµα Βήµα
Step By Step
• Θεοντόρ Ζανβιέ, Φάνι Πάολι, Έµµα Γκαχ, Άναµπελ
Ντέιβιντ, Τζούλι Βαλεντίν, Κλερ Ρόµπερτ • Γαλλία
• 2021 • 7' • χωρίς διαλόγους • Animation
Μια µικρή γαλότσα ξυπνά στην όχθη ενός ποταµού.
Στον δρόµο για το σπίτι, θα περιπλανηθεί στο δάσος
και θα συναντήσει εµπόδια που θα την κάνουν ακόµα
πιο δυνατή.

φιλία, περιπέτεια, βροχή

Οι Γλάροι
The Seagulls
• Λάρα Ματελάρτ • Γαλλία • 2021 • 3'
• µεταγλωττισµένη στα ελληνικά
• Animation
Η παιδική ανάµνηση µιας κοπέλας. Μια λίµνη,
πουλιά και ο παππούς της να της χαρίζει φτερά
αγάπης.

ανάµνηση, οικογένεια, φύση, φαντασία

Ο Κήπος της Σούζι
Suzie in the Garden
• Λούσι Σάνκοβα • Τσεχία • 2022 • 14'
• µεταγλωττισµένη στα ελληνικά
• Animation
Η ποιητική ιστορία ενός µαγικού κήπου που µας
µαθαίνει για τη γοητεία της διαφορετικότητας και
τον τρόπο να ξεπεράσεις το φόβο και την
προκατάληψη.
φαντασία, προκατάληψη, φόβος,
διαφορετικότητα

Ο Φανταστικός
Ιπτάµενος ∆ιαγωνισµός
The Fantastic Flying
Competition
• Τζον Κρόεζεν • Ολλανδία • 2021 • 6'
• µεταγλωττισµένη στα ελληνικά • Animation
Η αντίστροφη µέτρηση ξεκινά και όλα τα πουλιά
ετοιµάζονται για τον ετήσιο διαγωνισµό πτήσης.
Έναν αγώνα µε αµέτρητες δυσκολίες και σκληρό
ανταγωνισµό. Τρία…δύο…ένα…πάµε!
αθλήµατα, ζώα

Το Όνοµά Μου Είναι Φόβος
My Name Is Fear
• Ελίζα Πλοτσένιακ-Άλβαρεζ • Γερµανία • 2021 • 6'

• µεταγλωττισµένη στα ελληνικά
• Animation
Το χαριτωµένο συναίσθηµα που κατοικεί µέσα στο
µυαλό µας, ο Φόβος, θέλει να µας δώσει συνέντευξη.
Ίσως να γίνετε φίλοι! Ή µήπως υπάρχει λόγος να
φοβάσαι που φοβάσαι;

φόβος, κινούµενα σχέδια, συνέντευξη, κωµωδία

Κοκκινοσκουφίτσα Τζούνιορ
Red Junior and the Wolf
• Γουίνι Γου • ΗΠΑ • 2021 • 4'
• χωρίς διαλόγους • Animation
Σε έναν παραµυθένιο κόσµο, η Κοκκινοσκουφίτσα
είναι κολλητή φίλη µε την Γούλφι, µια νεαρή λύκαινα.
Στην γιαγιά της όµως, δεν αρέσουν οι λύκοι. Έχει
άλλωστε κακές εµπειρίες µε αυτούς. Η Γούλφι, όµως,
δεν µοιάζει καθόλου µε τον ξακουστό Κακό Λύκο.

προκατάληψη, αποδοχή, φιλία, στερεότυπα,
οικογένεια, παραµύθι

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2
«Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ»
ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ 7 - 9
(Β’, Γ’, Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)

Οι πρώτες προκλήσεις
της παιδικής ηλικίας
αντιµετωπίζονται µε γερές
δόσεις φαντασίας σε αυτή
τη συλλογή ταινιών κινουµένων
σχεδίων και live action,
µε χιούµορ και πολύτιµα
µηνύµατα, µεταξύ άλλων
για την αξία του παιχνιδιού,
την προστασία του
περιβάλλοντος και
τις οικογενειακές σχέσεις.

Ιπτάµενος Ήρωας The Flyman
• Ρούπαλ Κεγουάλια • Ινδία • 2021 • 10'
• µεταγλωττισµένη στα ελληνικά
• Live Action
Ο 8χρονος Βιχάν φοβάται ένα συµµαθητή του
που τον χτυπά µε κάθε ευκαιρία. Για να ξεφύγει,
αποφασίζει να µεταµορφωθεί σε υπερήρωα και να
µάθει να πετάει. Γιατί οι πραγµατικοί ήρωες είναι
αυτοί που αντιµετωπίζουν τους φόβους τους.
bullying, φαντασία, υπερήρωες, αδέλφια, φίλοι

Αεροναύτης Aeronaut
• Λεόν Γκόλτερµαν • Ολλανδία • 2021 • 2'
• χωρίς διαλόγους • Animation

Ο 10χρονος Κέβιν µεγαλώνει σε µια οικογένεια µε έναν
τυραννικό πατέρα. Όταν µεγαλώσει θέλει να γίνει πιλότος για
να πετάξει µακριά του, µαζί µε την µικρή του αδερφή, την
Τζέηµι. Μέχρι τότε, θα έχει για συντροφιά το αγαπηµένο του
αεροπλάνο-παιχνίδι. Όταν η Τζέηµι του το πάρει, η πίστη του
θα κλονιστεί θέτοντάς του τα πιο µεγάλα διλήµµατα.

ενδοοικογενειακή βία, αδέλφια, φαντασία,
οικογένεια, παιχνίδι

Πίροπιρο Piropiro
• Μιγιούνγκ Μπεκ • Νότια Κορέα • 2021 • 10'
• χωρίς διαλόγους • Animation
Η ιστορία δύο εξωτικών πουλιών, ενός από το
δάσος και ενός από το ανθοπωλείο της
γειτονιάς. Οι δύο τους θα ταξιδέψουν µακριά
για να βρουν τον τόπο όπου ανήκουν.
περιβάλλον, πουλιά, συντροφικότητα

Χαµογέλα Smile
• Γιόνας Φόρσµαν • Σουηδία • 2021 • 6'
• χωρίς διαλόγους • Animation
Ένα πρωί, ο Γκροµ ξυπνά µε το στόµα του
καρφιτσωµένο σε ένα µουτρωµένο πρόσωπο. Πώς
συµβαίνει αυτό άραγε; Εκείνος είναι πάντα
χαµογελαστός! Μαζί µε τον πιστό του φίλο, Λόµπο,
ξεκινούν µια απίστευτη περιπέτεια σε αναζήτηση
του χαµένου του χαµόγελου.
ταυτότητα, χαµόγελο, φιλία

Η Σκιά της Θάλασσας
Sea Shadow
• Βίνσεντ Μπαλ • Ολλανδία • 2021 • 10'

• µεταγλωττισµένη στα ελληνικά • Live action
Ο Μαξ πρέπει να κάνει τα µαθήµατά του και έτσι δεν
µπορεί να πάει βόλτα στη θάλασσα µε τη µαµά και την
αδελφή του. Καθώς διαβάζει, διακρίνει µια σκιά-φιγούρα
πάνω από το φορτιστή του κινητού του. Όταν της
ζωγραφίσει δύο µάτια, εκείνη θα ζωντανέψει αναπάντεχα.
φαντασία, γονείς, προσοχή, συναισθηµατικοί δεσµοί

Μην Σκάσεις Don't Blow It Up
• Αντρέα Ματσάκοβα Μεσέγιοβα • Τσεχία • 2022
• 8' • χωρίς διαλόγους • Animation
∆ύο νεαρά κορίτσια παίζουν µπάλα και καταλήγουν
να τσακωθούν για µικρότητες. Από το κακό τους,
φουσκώνουν σαν µπαλόνια και πετούν ψηλά στον
ουρανό. Αποκλεισµένες πλέον στα σύννεφα,
προσπαθούν να γυρίσουν στη γη και να σώσουν το
γατί τους που έχει κολλήσει πάνω σε ένα δέντρο.
παιδιά, συγχώρεση, αλληγορία

Το Αγόρι και ο Ελέφαντας
The Boy and the Elephant
• Σόνια Γκέρµπο • Γαλλία • 2022 • 7'
• µεταγλωττισµένη στα ελληνικά • Animation
Ένας νέος µαθητής µπαίνει στην τάξη και έχει
κεφάλι ελέφαντα. Αυτό προκαλεί γέλιο, κοροϊδίες
και bullying από τα άλλα παιδιά. Ένας µαθητής
µαγνητίζεται από την άφιξη αυτή.
σχολείο, διαφορετικότητα, bullying, φαντασία

Το Νησί των Σκουπιδιών
Packing A Wave
• Έντου Γκλεζ • Ισπανία • 2021 • 8'
• χωρίς διαλόγους • Animation

Η θάλασσα ξεβράζει µια µικρή ναυαγό στην ακτή
ενός ονειρικού αλλά ερειπωµένου νησιού. Όταν
ανακτήσει τις αισθήσεις της και περιπλανηθεί στο
νησί, θα ανακαλύψει ότι στην πραγµατικότητα
βρίσκεται σε ένα σκουπιδότοπο.
περιβάλλον, Γη, ανθρώπινα δικαιώµατα, κορίτσια,
σκουπίδια

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3
«ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ»
ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ 10 - 12
(Ε’, ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

Πρωτότυπες ιστορίες για την αληθινή ζωή
και µηνύµατα µε πολλαπλές ερµηνείες που
κάνουν τις ταινίες αυτές ιδανικές για συζήτηση,
όχι µόνο για τις επίκαιρες θεµατικές τους αλλά
και για την ποικιλία κινηµατογραφικών τεχνικών
που εµπλουτίζουν την αφήγηση.

Η Οικογένειά Μου, To Τσίρκο
My Family Is A Circus

Η Επόµενη Μέρα
One After The Other

• Νίνα Λαντό • Βέλγιο • 2020 • 16'
• φλαµανδικά µε ελληνικούς υπότιτλους
• Live Action

• Βαλέριο Νιεζίνι • Ιταλία • 2021 • 10'
• ιταλικά µε ελληνικούς υπότιτλους • Live action

Η Ρόµι φεύγει για το Παρίσι µε τους γονείς της, όχι
όµως για διακοπές. Θα δουλεύει στο τσίρκο των
γονιών της. Έτσι, αποφασίζει να γράψει ένα
αποχαιρετιστήριο γράµµα στους συµµαθητές της.

Ένας ηλικιωµένος κύριος ταξιδεύει µαζί µε ένα
µικρό κοριτσάκι: αυτή είναι µόνο η αρχή µιας
τρυφερής ιστορίας που µας κάνει να κοιτάξουµε
βαθιά µέσα µας.

τσίρκο, οικογένεια, ταξίδι, φίλοι, αποχωρισµός

επόµενη γενιά, διπλό νόηµα, αυτοί που µένουν κι
αυτοί που φεύγουν, αλληγορία

Είσαι Εντάξει; Are You Okay?

To Εισιτήριο The Ticket

• Ράιαν Κάνον • ΗΠΑ • 2021 • 9'
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους • Animation

Μια 15χρονη έφηβη βλέπει να
κακοµεταχειρίζονται το συµµαθητή της. Στην
προσπάθεια της να τον βοηθήσει, γίνεται και
εκείνη θύµα, ενώ παγιδεύεται σε µια αδιέξοδη
συναισθηµατική συνθήκη.
κοινωνική αποδοχή, cyberbullying, social
media, βοήθεια, σχολείο

Λάικα & Νέµο Laika & Nemo
• Γιαν Γκάντερµαν • Γερµανία • 2022 • 15'
• χωρίς διαλόγους
• Stop motion animation

Ο Νέµο είναι διαφορετικός από τους
υπόλοιπους. Κανείς άλλος δεν φορά τεράστιο
κράνος και στολή δύτη. Όλα όµως θα
αλλάξουν όταν γνωρίσει την Λάικα, µια
αστροναύτη.
διαφορετικότητα, φιλία, φαντασία

• Κεβόρκ Ασλάνιαν • Βουλγαρία • 2021 • 11'

• χωρίς διαλόγους • Live action
Ένα αγόρι που ζει στην Σόφια πρέπει να διασχίσει
ολόκληρη την πρωτεύουσα για να ολοκληρώσει µια
πολύ σηµαντική συναλλαγή. Όµως η µετακίνηση θα
είναι δύσκολη, αφού µπορεί µόνο να πάρει το
λεωφορείο, ο προορισµός του είναι στην άλλη άκρη
της πόλης και έχει µόνο ένα εισιτήριο.
πόλη, µέσα µαζικής µεταφοράς, φτώχεια, δώρο,
µητέρα-γιος, συγκίνηση

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4
«ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ»
ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ 13-15
(Β’, Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ)

Η γενιά του αύριο παλεύει για τα ιδανικά και τους
στόχους της ξεκινώντας από το χτίσιµο γερών
προσωπικών δεσµών, ανάµεσα στην
αποσπασµατική ψηφιακή ζωή και την κοινωνική
πίεση, τη µυθοπλασία και τα αληθινά γεγονότα.

Farrucas
• Ίαν Ντε Λα Ρόζα • Ισπανία/ΗΠΑ • 2021 • 17'
• αραβικά/ισπανικά µε ελληνικούς υπότιτλους
• Live action
Τέσσερις έφηβες µαροκινής καταγωγής
µεγαλώνουν σε ένα ισπανικό προάστιο. Το σχολείο
τους βρίσκεται λίγο πιο µακριά. Εκεί οι κοινωνικές
ανισότητες µεταξύ των µαθητών είναι εµφανείς,
αλλά αυτό δεν τις εµποδίζει να ονειρεύονται. Στα
18α γενέθλια της µίας, όµως, η αυτοπεποίθησή
τους θα δοκιµαστεί.
φίλοι, εφηβεία, ρατσισµός, λευκό προνόµιο,
στόχοι, ταξικές διαφορές

Η Θυσιασµένη Sacrificed
• Ντέιβιντ Σάντσεζ • Καναδάς • 2021 • 13'
• γαλλικά µε ελληνικούς υπότιτλους • Ντοκιµαντέρ

Μια γενναία έφηβη είναι έτοιµη να φτάσει στα άκρα
για να υπερασπιστεί κοινωνικά και περιβαλλοντικά
θέµατα, ακόµα και αν αυτό σηµαίνει να βρεθεί
ενώπιον δικαστηρίου. Οι γονείς της προσπαθούν να
καταλάβουν τη στάση της.
περιβάλλον, έφηβοι, κοινωνία, αγανάκτηση

Η Γενιά της Επίδρασης:
Η Προγραµµατίστρια
Generation Impact:
The Coder
• Σαµάνθα Νόουλς • ΗΠΑ • 2021 • 7'
• αγγλικά µε ελληνικούς υπότιτλους • Ντοκιµαντέρ
Η Τζέι Τζέι Πάτον ήταν µονάχα 13 ετών όταν σχεδίασε
και έφτιαξε για πρώτη φορά το Photo Patch, µία
εφαρµογή που βοηθά τα παιδιά φυλακισµένων
γονέων να τους στέλνουν φωτογραφίες και γράµµατα
όσο εκείνοι βρίσκονται στη φυλακή.
οικογένεια, επιστήµη, τεχνολογία, νέοι, γονείς

Η Αδελφή της Μαργκό
Margot’s Sister
• Κριστίν Ντογιόν • Καναδάς • 2021 • 17'
• γαλλικά µε ελληνικούς υπότιτλους • Live action
Η Μαργκό, που πασχίζει να γίνει αποδεκτή από τους
συµµαθητές της, δυσκολεύεται ακόµα περισσότερο
από την άφιξη της νοητικά ανάπηρης αδελφής της
στο σχολείο. Αν και αρχικά προσπαθεί να κρατήσει
χωριστούς τους δύο κόσµους της, ένα συµβάν την
οδηγεί στο να επανεκτιµήσει τη θέση της.
αδελφές, σχολείο, αναπηρία, αποδοχή

Τα Σωστά Λόγια
The Right Words
• Αντριάν Μοΐζ Ντιλάν • Γαλλία • 2021 • 15'
• γαλλικά µε ελληνικούς υπότιτλους • Live action

Η 15χρονη Κενζά και ο 13χρονος αδελφός της, Μαντί,
ταπεινώνουν συχνά ο ένας τον άλλον στα social media.
Στο σχολικό, η Κένζα βάζει µια δοκιµασία στον αφελή
και ροµαντικό της αδερφό: να εξοµολογηθεί την αγάπη
του για την κοπέλα που του αρέσει, ακόµα κι αν εκείνη
δεν τον γνωρίζει.
social media, κοινωνική πίεση, πρώτη αγάπη,
αδέλφια, ντροπή

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

