1) Υλικό Αφόρμησης

Υλικό αφόρμησης για το project

Επιλέξτε έναν από τους παραπάνω συνδέσμους ή χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους "<<
Προηγούμενο - Επόμενο >>
"

1. ΒΙΒΛΙΑ
- Μαργαρίτας Κωνσταντινίδου, Το πρώτο μου βιβλίο στη νοηματική γλώσσα, Εκδ.
Γρηγόρη
- Αngels Ponce, Τι έχει αυτό το παιδί; Εκδ. GEMA
(Ένας οδηγός για να γνωρίσουμε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες)
- Μαρούλας Κλιάφα & Ζωής Βαλάση, Ας παίξουμε πάλι, Εκδ. Κέδρος
(Τα παραδοσιακά παιχνίδια βοηθούν τα παιδιά στο να εξοικειωθούν με την εικόνα και
την ιδέα της αναπηρίας)
- Ελένης Γερουλάνου, Με οδηγό τη μύτη ενός μολυβιού, Εκδ. Παπαδόπουλος
(Δραστηριότητες για παιδιά Νηπιαγωγείου)
- Τόντ Πάρ, Δεν πειράζει να είσαι διαφορετικός, Εκδόσεις Μετάιχμιο
- Laura Jaffe, Laure Saint-Mark, Για να ζήσουμε μαζί. Η διαφορετικότητα, Eκδόσεις
Κέδρος
- Γιώργου Πολ. Παπαδάκη, Οι μικροί φυγάδες και το σπίτι στο δάσος», Εκδόσεις
Χατζηλάκος. CD και βιβλίο ? Παιδική όπερα
Ο συνθέτης Χρύσανθος Μουζακίτης είναι κινητικά ανάπηρος, αλλά αυτό δεν τον
εμποδίζει στο να είναι ένας εξαιρετικός μουσικός και ένας καλός δάσκαλος
- Νικόλας Ανδρικόπουλος, Δυο παπούτσια με καρότσι. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα

Μέσα από την αφήγηση των λαϊκών παραμυθιών, τα παιδιά μπορούν πολύ εύκολα και απλά
να εξοικειωθούν με την εικόνα και την ιδέα της αναπηρίας.
Προτείνουμε λοιπόν τρία βιβλία για το ξεκίνημα:
- Βάνας Ανθοπούλου-Καρυώτη, Παραμύθια του χτες για παιδιά του σήμερα, 27
Θεσσαλικά παραμύθια, Εκδόσεις Κέδρος
- Γιώργου Ιωάννου (Επιμέλεια) Παραμύθια του λαού μας, Εικον. Ράλλης Κοψίδης,
Εκδόσεις Ερμής
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- Μιχάλη Μερακλή, Τα παραμύθια μας, Εκδόσεις Εντός

2. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
«Δεν είμαι τέρας σου λέω»: Πλησή Παναγιώτα, Εκδ. Κέδρος

3. ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Εκδόσεις Σαββάλα

Σειρά: «Όλη η γη ένα χωριό»
1.
2.
3.
4.

«Τί φοβούνται τα παιδιά του κόσμου»
«Τα σώματα των ανθρώπων»
«Τα συναισθήματα των ανθρώπων»
«Οι άνθρωποι του κόσμου»

Σειρά: «Ας μιλήσουμε γι? αυτό»
1. «Μοιάζουμε διαφορετικοί αλλά είμαστε ίδιοι»
2. CD: «Αυτοί που περπατούσαν στο γελαστό πλανήτη». Του Βασίλη Ραΐση.
Έκδοση του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Παιδιών Ν. Λάρισας (Αφήγηση της
ιστορίας)

4. CD-ROM
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«Παραμέρισε τα εμπόδια»
Κατανόησε τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία, μέσα από ένα διασκεδαστικό
παιχνίδι.
Έκδοση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σε συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. DVD
Ταινίες:
«ΑΚΟΥΣΕ ΜΕ»
«ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ» (Δανείζονται)

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας: Φραγκούδη 11 & Αλεξ. Πάντου, Καλλιθέα
101 63 Αθήνα

Τηλ.: (+30) 210 9098 245, 210 9098 723, Φαξ: (+30) 210 9098 036

E-mail: festival@ameamedia.gr

- «Τα μπλε γυαλιά»: Ταινία μικρού μήκους Ε.ΨΥ.Π.Ε

- Awakenings http://www.imdb.com/title/tt0099077/

- My Left Foot: The Story of Christy Brown http://www.imdb.com/title/tt0097937/
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- Rain man

http://www.imdb.com/title/tt0095953/

- The boy who could fly

http://www.imdb.com/title/tt0090768/

- I am Sam

- Be With Me (2005), Σκηνοθεσία: Eric Khoo

- A Bit of Luck (Tipat mazal) (1992), Σκηνοθεσία: by Ze'ev Revach

- Breaking the Waves (1996), Σκηνοθεσία: Lars von Trier

- Children of a Lesser God (1986), Σκηνοθεσία: Randa Haines

- The Little Girl Who Sold The Sun (1998), Σκηνοθεσία: Djibril Diop Mambty

- My Left Foot (1989), Σκηνοθεσία: Jim Sherida

- The Piano (1993), Σκηνοθεσία: Jane Campion

- Ray (2004), Σκηνοθεσία: Taylor Hackford
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- The Sea Inside (Mar adentro) (2004), Σκηνοθεσία: Alejandro Amenabar

- The Silence (Sukut. Sokout. Sokhout) (Ιράν, 1998), Σκηνοθεσία: Mohsen Makhmalbaf

- Forrest Gump (1994), Σκηνοθεσία: Robert Zemeckis

- I Am Sam (1998), Σκηνοθεσία: Jessie Nelson

- Rainman (1988), Σκηνοθεσία: Barry Levinson

- The Boy who could fly (1986), Σκηνοθεσία: Nick Castle

- "Το μαύρο μπαλόνι" (Οικογένεια με παιδί με αυτισμό)

- "Εμείς οι δύο" (Ενήλικας με σύνδρομο Down)

- "Temple Grandin" (Η βιογραφία της πιο διάσημης γυναίκας με αυτισμό-Temple Grandin)

- "Ο βροχοποιός" (Η σχέση με έναν αυτιστικό αδερφό)

- "Τhe Forest Gump" (Η ζωή ενός ατόμου με νοητική καθυστέρηση)

- "Ένας υπέροχος άνθρωπος" (Η ζωή ενός ατόμου με σχιζοφρένεια)
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- "Το όνομα μου είναι Σαμ" (Ενήλικας με νοητική καθυστέρηση σε πατρικό ρόλο)

- "Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού" (Σχετικά με την κώφωση)

- "Το αριστερό μου πόδι" (Κινητική αναπηρία)

- "Η όγδοοη ημέρα" (Η γνωριμία με ένα άτομο με σύνδρομο Down)

- " Η θάλασσα μέσα μου" (Τετραπληγία και το ζήτημα της ευθανασίας)

- "What's eating Gilbert Grape" (Οικογενειακές σχέσεις & παιδί με νοητική καθυστέρηση)

- "The Memory Keeper's daughter" (Υιοθετημένο παιδί με σύνδρομο Down)

- "Ο σολίστας" (Σχιζοφρένεια)

- "Ο γυρισμός" (Παραπληγία)

- "Γεννημένος την 4η Ιουλίου" (Παραπληγία)

- "Στη φωλιά του κούκου" (Ψυχική διαταραχή)
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- "Ο μικρός σολίστας" (Τύφλωση)

- "Κάνε μια ευχή" (Μυασθένεια)

- "Άρωμα γυναίκας" (Τύφλωση)

- "Ο Mozzart και η φάλαινα" (Αυτισμός)

- "Ben-X" ? ελληνική απόδοση: "Ο διστακτικός ήρωας" (Αυτισμός)

- "Οι άθικτοι" (Τετραπληγία)

- "Τα ξυπνήματα" (Αναπηρία)

- "Lorenzo's Oil" (Μυική δυστροφία)

- "Η αδερφή μου κι εγώ" (Οικογενειακές σχέσεις με παιδί που πάσχει από Λευχαιμία)

- "Like stars on Earth"

(Δυσλεξία)

- "Ο λόγος του Βασιλιά" (Τραυλισμός)

- "Εxtremely loud and incredibly close" (Αναπτυξιακές Διαταραχές)
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- "Blind dating" (Αισθηματική κομεντί για ενήλικα με τύφλωση)

- "The Boy Inside-Το αγόρι Εντός" (Σύνδρομο Άσπεργκερ)

- "Snow Cake" (Αυτισμός)

- "Dear Frankie" (Συγκινητική ιστορία παιδιού με κώφωση)

- "The other sister" (Νοητική καθυστέρηση)

- "Precious" (Σωματική και συναισθηματική κακοποίηση παιδιού)

- "The diving bell and the butterfly" (Σωματική αναπηρία)

- "Miracle worker" (Τύφλωση-Η ιστορία της Έλεν Κέλερ)

- "Adam" (Σύνδρομο Asperger)

«Σε βλέπω, με ακούς?»: Ταινία μικρού μήκους

http://www.youtube.com/watch?list=PL68E1D6C76E7DA3A8&amp;v=7tn6kRjvfEo&amp;featur
e=player_embedded#
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«Μικρές χαρές!»

http://www.youtube.com/watch?v=flkFW5E0XcM&amp;;feature=autoplay&amp;list=PL68E1D6
C76E7DA3A8&amp;playnext=1

«Ο χορός της χαράς»

http://www.youtube.com/watch?v=A6zNYPiuBLY
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