This project has received
funding from the European
Union’s Horizon 2020 research
and innovation Program under
grant agreement No 770045

DIalogue and Argumentation for Cultural Literacy Learning in Schools
Διάλογος και Επιχειρηματολογία για προώθηση του Πολιτισμικού
Γραμματισμού στα Σχολεία

Βιβλιογραφία Κειμένων με Πολιτισμική
Θεματική
Νοέμβρης 2018

Αυτή η εκδοχή της επιλεγμένης βιβλιογραφίας έχει συμπτυχθεί για να παρέχει
πληροφορίες για τα 45 Βασικά Κείμενα (εικονοβιβλία και ταινίες μικρού μήκους) που
χρησιμοποιούνται στο έργο. Γι’ αυτό, οι αναφορές στα 145 Κείμενα με Πολιτισμική
Θεματική αναφέρονται στην αρχική εκδοχή του εγγράφου που είναι διαθέσιμο στην
αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα του προγράμματος DIALLS
https://dialls2020.eu/wp-content/uploads/2018/12/D2.2-Bibliography-of-CulturalTexts.pdf
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Βάση δεδομένων Βιβλιογραφίας Κειμένων με Πολιτισμική Θεματική.
Αυτή η βάση δεδομένων παρουσιάζει την πλήρη βιβλιογραφία 145 Κειμένων με Πολιτισμική
Θεματική που βρίσκονται στην αγγλική έκδοση του παρόντος εγγράφου.
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1. Εισαγωγή
Το έργο DIALLS έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους νέους να διερευνήσουν τις πολιτιστικές τους
ταυτότητες και κοινωνικές αξίες, καταγράφοντας παράλληλα τις δεξιότητες πολιτισμικού
γραμματισμού καθώς αυτές αναπτύσσονται και παρέχοντας τους ευκαιρίες συζήτησης της
«Ευρωπαϊκότητας». Οι συζητήσεις στην τάξη θα ενθαρρύνονται με την αξιοποίηση διαφορετικών κάθε
φορά Βασικών Κείμενων με Πολιτισμική Θεματική (εικονοβιβλία και ταινίες μικρού μήκους χωρίς λέξεις),
που έχουν δημιουργηθεί στην Ευρώπη και στην περιφέρειά της (συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ

ως εταίρου στο έργο) και θα αποτελούν κομμάτι ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος Πολιτισμικού
Γραμματισμού (CLLP). Αυτό το παραδοτέο (D2.2) παρουσιάζει μια ευρύτερη Βιβλιογραφία
Κειμένων με Πολιτισμική Θεματική από την οποία θα αντληθούν τα βασικά κείμενα που θα
συμπεριληφθούν στο CLLP. Αυτά τα κείμενα με πολιτισμική θεματική γίνονται κατανοητά στο
Πλαίσιο Πολιτισμικής Ανάλυσης, ενός εγγράφου, δηλαδή, που αναλύει την έννοια του πολιτισμικού
γραμματισμού ως ένα κοινωνικό στόχο, όπως αυτός εντοπίζεται σε έγγραφα που παρουσιάζουν την
εκπαιδευτική πολιτική που αναπτύσσεται στην Ευρώπη και σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο Έργο
DIALLS.
Το έργο DIALLS κινείται πέρα από την έννοια του πολιτισμικού γραμματισμού ως γνώση μιας
συγκεκριμένης κουλτούρας (μέσα από τη μελέτη της λογοτεχνίας και της τέχνης για παράδειγμα)
προς μια θεώρηση της διάθεσης για εξερεύνηση των διαφορετικών ερμηνειών του. Θεωρεί ότι η
ανάπτυξη του πολιτισμικού γραμματισμού ενθαρρύνεται μέσα από τη δημιουργία και ανταπόκριση
σε πολιτισμικούς πόρους, με αποτέλεσμα να τοποθετεί τους νέους στο επίκεντρο αυτής της
διαδικασίας ως χρήστες και παραγωγούς του πολιτισμού. Με αυτό τον τρόπο, καθιστώντας τα
άτομα «πολιτισμικά εγγράμματα», θα ενθαρρύνουμε την ευαισθητοποίηση των νέων γενιών (από
την προσχολική μέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), όχι μόνο σε σχέση με τις δικές τους
ταυτότητες και πολιτισμούς, αλλά και ως προς τη δημιουργία ενσυναίσθησης προς τους
πολιτισμούς άλλων ανθρώπων, καθιστώντας τους ικανούς να αποκτήσουν δεξιότητες
συμπερίληψης, διαπολιτισμικού διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης.
Αυτός ο μη κανονιστικός ορισμός του πολιτισμικού γραμματισμού τονίζει την ανεκτικότητα,
τη συμπερίληψη και την ενσυναίσθηση ως απαραίτητες διαπολιτισμικές δεξιότητες και από αυτήν
την άποψη, μια πλουραλιστική κοινωνία αποτελεί πλεονέκτημα. Για το σκοπό μας, η
«Ευρωπαϊκότητα», η ποιότητα της ευρωπαϊκής ταυτότητας, νοείται ως μια διαλεκτική πολιτιστική
ταυτότητα (Lähdesmäki 2012) και όχι ως μια σταθερή και ως εκ τούτου περιοριστική έννοια. Ο
ευρωπαϊκός πολιτισμός δεν θεωρείται ως ένα σύνολο γεγονότων και επιτευγμάτων που αφορούν
μια συγκεκριμένη προκαθορισμένη ομάδα ανθρώπων, αλλά ως μια βιωματική, συνεχιζόμενη
πρακτική που ενσαρκώνεται μέσα από τη ζωή των νέων που ζουν στην Ευρώπη και στην περιφέρειά
της. Συγκεκριμένα, το DIALLS υποδεικνύει ότι οι πρακτικές πτυχές του πολιτισμικού γραμματισμού
πρέπει να αντιστοιχούν σε ένα ολοένα και αυξανόμενο πολυπολιτισμικά, πολυεθνικά και
πολυγλωσσικά κοινωνικό τοπίο των τόπων, των λαών και των ανθρώπων. Η Ευρώπη αλλάζει
συνεχώς. Τα σύνορά της μετατοπίζονται και διακυμαίνονται, τα στοιχεία που την καθιστούν
αναγνωρίσιμη αναπτύσσονται και συρρικνώνονται και εκτείνονται ξανά σε ένα μεταβαλλόμενο
πολιτιστικό τοπίο. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα 145 διαφορετικά κείμενα που αποτελούν
τη Βιβλιογραφία των Κειμένων με Πολιτισμική Θεματική που περιλαμβάνονται εδώ δημιουργούν
ένα ετερογενές και απρόβλεπτο σώμα, που αντικατοπτρίζει έναν ετερογενή και απρόβλεπτο
σύγχρονο κόσμο.
Το σκεπτικό πίσω από την επιλογή της Βιβλιογραφίας των Κειμένων με Πολιτισμική
Θεματική χαρακτηρίζεται από την αναγνώριση μιας ποικιλόμορφης και ευρείας κατανόησης του
πολιτισμικού γραμματισμού. Με τη συμπερίληψη μόνο εικονοβιβλίων και ταινιών χωρίς λέξεις,
τονίζουμε την οπτική διάσταση πάνω από τη λεκτική ως μια εξισωτική διαδικασία προς ένα
διακρατικό και διαπολιτισμικό αναγνωστικό κοινό. Στην αρχική πρόταση για το DIALLS αφήσαμε
περιθώριο ευελιξίας, που θα μας επιτρέψει να συμπεριλάβουμε προφορικά κείμενα από
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διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες αν διαπιστώσουμε ότι οι μη λεκτικές επιλογές είναι περιορισμένες.
Στην πραγματικότητα, το φάσμα των εικονογραφημένων βιβλίων και των ταινιών που θα
μπορούσαμε να εντοπίσουμε, σήμαινε ότι είχαμε τη δυνατότητα να συμπεριλάβουμε εύκολα μόνο
κείμενα χωρίς λέξεις, ακολουθώντας το παράδειγμα του έργου Silent Books που διεξήχθη από το
Διεθνές Συμβούλιο για τα Βιβλία για Νέους [International Board on Books for Young people (IBBY)]1.

1.1

Τα θέματα που εμπίπτουν στο Πλαίσιο Πολιτισμικής Ανάλυσης

Το Πλαίσιο Πολιτισμικής Ανάλυσης2 εντοπίζει δεκαοκτώ βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στην
ευρύτερη έννοια του πολιτισμικού γραμματισμού (Εικόνα 1). Αυτοί οι δεκαοχτώ όροι είναι: η
ανεκτικότητα, η ενσυναίσθηση, η συμπερίληψη, η αποδοχή της διαφορετικότητας, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, η δημοκρατία, η ισότητα, η αλληλεγγύη, η παγκοσμιοποίηση, η αειφόρος ανάπτυξη /
κλιματική αλλαγή, η πολιτότητα, η κοινωνική και αστική επάρκεια, η ενεργός συμμετοχή, η
συνεργασία, η έννοια του ανήκειν, η κοινή κληρονομιά, η πολιτισμική κληρονομιά και οι
ευρωπαϊκές αφηγήσεις (βλ. γλωσσάριο στο παράρτημα 1). Στο Πλαίσιο Πολιτισμικής Ανάλυσης,
αυτοί οι όροι παρουσιάζονται σε τέσσερις κύριες ομάδες: Διαθέσεις, Συνύπαρξη, Κοινωνική Ευθύνη
και Ευρωπαϊκή οντότητα.3

Διάγραμμα 1 Θέματα Πολιτισμικού Γραμματισμού από το Πλαίσιο Πολιτισμικής Ανάλυσης

1

http://www.ibby.org/awards-activities/activities/silent-books?L=0

2

https://dialls2020.eu/wp-content/uploads/2018/10/D2.1-Cultural-Analysis-Framework.pdf
Σε αυτή τη Βιβλιογραφία Κειμένων με Πολιτισμική Θεματική κάθε εγγραφή κατηγοριοποιείται σύμφωνα με τα
βασικά της θέματα, που σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης απομόνωσης των Κειμένων με Πολιτισμική
Θεματική που αντιπροσωπεύουν για παράδειγμα την Κοινωνική Ευθύνη σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Οντότητα και
ούτω καθεξής. Οι συγκεκριμένοι όροι βρίσκονται σε κάθε ξεχωριστή εγγραφή. Οι εγγραφές αυτές είναι άμεσα
προσβάσιμες στο υπολογιστικό φύλλο.
3

4

Διαθεσιμότητα: Αποδοχή, Ενσυναίσθηση, Συμπερίληψη
Αυτές οι έννοιες είναι από τις πιο καθολικές ανάμεσα στις δεκαοκτώ. Η αποδοχή, η ενσυναίσθηση
και η συμπερίληψη μπορούν να θεωρηθούν ως αναπόσπαστη ουσία του πνεύματος του
πολιτισμικού γραμματισμού, όπως αυτός υιοθετείται στο Πλαίσιο Πολιτιστικής Ανάλυσης. Αυτές οι
έννοιες είναι ίσως οι πιο διακριτές στην παιδική λογοτεχνία, όταν αυτή γίνεται κατανοητή ως ένα
παιδαγωγικό και κοινωνικό πρόγραμμα (Stephens, 1992). Ενώ πολλά έργα παιδικής λογοτεχνίας
εκφράζουν αυτές τις έννοιες, τα έργα που παρατίθενται στη Βιβλιογραφία έχουν ως επίκεντρο
αυτές τις έννοιες. Για παράδειγμα, το Mein Weg mit Vanessa παρουσιάζει μια ιστορία εκφοβισμού,
για να αναπαραστήσει με σαφήνεια τις έννοιες της ενσυναίσθησης και της συμπερίληψης μέσα σε
μια πολυπολιτισμική ομάδα παιδιών.4
Συνύπαρξη: Αποδοχή της διαφορετικότητας, Ανθρώπινα δικαιώματα, Δημοκρατία, Ισότητα,
Αλληλεγγύη, Παγκοσμιοποίηση
Ενώ η αποδοχή, η ενσυναίσθηση και η συμπερίληψη συχνά εκπροσωπούνται από μικρές ομάδες
χαρακτήρων, η δεύτερη ομάδα εννοιών εκφράζει την εφαρμογή τους σε ένα ευρύτερο κοινωνικό
πλαίσιο και αναγνωρίζει άμεσα ένα κοινωνικό ζήτημα ή μια πραγματικότητα. Πολλά κείμενα σε
αυτή την ενότητα αντιπροσωπεύουν, και μερικές φορές εξετάζουν πτυχές της κοινωνικής
ενσωμάτωσης και της οικοδόμησης της κοινότητας. Για παράδειγμα, το κείμενο Orizzonti, ως μια
έντονη και τραγική απεικόνιση της μεταναστευτικής κρίσης, αποτελεί μια τεράστια προτροπή για
την εξέταση του θέματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα άλλο παράδειγμα, το Out of the Blue,
το οποίο παρουσιάζει την αποστολή διάσωσης ενός χταποδιού από διαφορετικά είδη ζώων κατά τη
διάρκεια των διακοπών, απεικονίζει με σαφήνεια την έννοια της αλληλεγγύης. Τα κείμενα που
τονίζουν την αποδοχή της διαφορετικότητας μπορούν να το κάνουν ρητά ή υπόρρητα. Ένα έργο
μπορεί να απεικονίζει μια πολυπολιτισμική αφήγηση ή να παρουσιάζει αλληγορικά την ανθρώπινη
διαφορετικότητα μέσω της χρήσης ζωικών χαρακτήρων.
Κοινωνική ευθύνη: Αειφόρος ανάπτυξη / κλιματική αλλαγή, Πολιτότητα, Κοινωνική και αστική
επάρκεια, Ενεργός συμμετοχή, Συνεργασία
Τα θέματα που ανήκουν σε αυτή την ομάδα έχουν να κάνουν με την προώθηση ανάληψης δράσης
γύρω από κάποια ζητήματα: αναπαριστούν την ενεργή ενασχόληση με τον έξω κόσμο και τα
ζητήματά του ή παρουσιάζουν κοινωνικά προβλήματα που απαιτούν συζήτηση. Ο ρόλος της
κοινωνικής ευθύνης είναι πρωταρχικής σημασίας για την επιτυχία της ευρωπαϊκής συνοχής. Η
αλληλεξάρτηση και η συνύπαρξη είναι ένας σημαντικός τρόπος για να δημιουργηθεί διάλογος όσον
αφορά την έννοια των ευρωπαϊκών και εθνικών ταυτοτήτων. Στα Κείμενα με Πολιτισμική Θεματική
περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, το Free the Lines, ένα βιβλίο για μεγάλα παιδιά, το οποίο θίγει
περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως επίσης και το Look Outside, μια ιστορία για το πρώτο χιόνι για
μικρούς αναγνώστες που απεικονίζει ένα ζευγάρι παιδιών που ασχολούνται ενεργά με τον έξω
κόσμο.
Ευρωπαϊκή Οντότητα: Αίσθηση του ανήκειν, Κοινή κληρονομιά, Πολιτισμική Κληρονομιά,
Ευρωπαϊκές αφηγήσεις
Η τελευταία ομάδα ασχολείται με τις πιο ξεκάθαρες και μιμητικές παραστάσεις της
Ευρωπαϊκότητας και τα διλήμματα που αφορούν τις σύγχρονες ευρωπαϊκές ταυτότητες. Τα κείμενα
που εντάσσονται σε αυτήν την ομάδα σχετίζονται με διακριτούς πολιτισμικούς δείκτες της
Ευρωπαϊκότητας, όπως είναι για παράδειγμα, η αστική ζωή στα βιβλία Zaterdag και Excentric City, ή
οι συμβάσεις της παραμυθιακής αφήγησης στα κείμενα Attention, Fairy Passage και The Prince
Charming & The Purple Princess.
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Όλες οι αναφορές για τα Κείμενα με Πολιτισμική Θεματική υπάρχουν στο Παράρτημα 2.
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Κάθε κείμενο αναλύθηκε ως προς το περιεχόμενό του και τους ειδικούς τρόπους με τους
οποίου αντανακλούσε τα θέματα του Πλαισίου Πολιτισμικής Ανάλυσης (CAF). Ορισμένα κείμενα
αντανακλούσαν πολλά θέματα ταυτόχρονα και, φυσικά, πολλά από αυτά συνέπιπταν μεταξύ τους.
Τα πιο κάτω διαγράμματα δείχνουν πρώτα τη συνολική κατανομή των τεσσάρων θεματικών
κατηγοριών μέσα στα κείμενα και στη συνέχεια την κατανομή των επιμέρους θεμάτων που ανήκουν
σε αυτές τις τέσσερις κατηγορίες. Αυτά τα θέματα παρουσιάζονται έντονα στα 145 κείμενα που
έχουν επιλεχθεί, αν και είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι θέματα όπως η δημοκρατία, η ισότητα
και η πολιτότητα φαίνεται να εμφανίζονται λιγότερο συχνά. Στην πραγματικότητα τα θέματα αυτά
συμπίπτουν σημαντικά με άλλα θέματα. Ωστόσο, τα κείμενα που έχουν επιλεχθεί παρέχουν τη
δυνατότητα παιδαγωγικής αξιοποίησης του καθενός από αυτά τα θέματα ως κίνητρο για συζήτηση,
που θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε την επαρκή ανάπτυξή τους στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος Πολιτισμικού Γραμματισμού (CLLP).

Διάγραμμα 2 Κατανομή των εννοιών του Πλαισίου Πολιτισμικής Ανάλυσης στα 145 Κείμενα

Διάγραμμα 3 Κατανομή των υπο-εννοιών για την Κοινωνική
Ευθύνη
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Διάγραμμα 4 Κατανομή των υπο-εννοιών για τις Διαθέσεις

Διάγραμμα 5 Κατανομή των υπο-εννοιών για τη Συνύπαρξη

Διάγραμμα 6 Κατανομή των υπο-εννοιών για την Ευρωπαϊκή
Οντότητα

7

1.2

Η σημασία της επιλογής των κειμένων χωρίς λόγια

Οι θεματικές, αισθητικές, μορφικές, γεωγραφικές και πολιτισμικές διαφορές που παρουσιάζονται
στη Βιβλιογραφία των Κειμένων με Πολιτισμική Θεματική γεφυρώνονται από ένα σημαντικό
κριτήριο: από όλα τα κείμενα απουσιάζουν οι λέξεις. Αυτό το σώμα κειμένων αποτελείται εξ
ολοκλήρου από εικονογραφημένα βιβλία χωρίς λέξεις και ταινίες μικρού μήκους χωρίς διάλογο. Τα
κείμενα χωρίς λέξεις προωθούν τη δημιουργία συζήτησης ανάμεσα στους αναγνώστες. Η χρήση
τους «απαιτεί έναν ενισχυμένο ρόλο συνεργατικής συν-συγγραφής που απαιτεί την ανάληψη του
ρίσκου της φαντασίας, ενεργοποιώντας τη διακειμενική και πολιτισμική γνώση καθώς και την
εμπιστοσύνη στην ικανότητα των αναγνωστών να κατανοήσουν την ιστορία» (Arizpe, Colomer, &
Martínez-Roldán, 2014, 37 -38). Με τη χρήση κειμένων χωρίς λέξεις, γίνεται όχι μόνο εφικτή, αλλά
και πολύ ελκυστική η αξιοποίηση των ίδιων κειμένων σε όλα τα είδη γλωσσικών περιβαλλόντων.
Ενώ τα συμβατικά κείμενα είναι κατευθυνόμενα από την αρχική γλώσσα και την αξία της
μετάφρασής της, η μορφή των κειμένων χωρίς λέξεις είναι ουσιαστικά ισότιμη. Θέτοντας στο
επίκεντρο την πιθανή κλίση των παιδιών και των νέων προς την οπτική μάθηση, το DIALLS
επιβεβαιώνει την πολιτική αρχή ότι τα παιδιά «είναι εμπειρογνώμονες στην ίδια τους τη ζωή» (Clark
& Statham, 2005). Επιπλέον, παρέχει στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς, εξίσου, πρόσβαση σε
έναν από τους πιο καινοτόμους και διευρυνόμενους τομείς των σύγχρονων μέσων ενημέρωσης και
εκδόσεων για παιδιά και για νέους.
Ένα βασικό χαρακτηριστικό των κειμένων χωρίς λέξεις είναι ότι ο αναγνώστης (της ταινίας ή
του βιβλίου) πρέπει να συν-κατασκευάσει την αφήγηση μαζί με την οπτική ακολουθία των εικόνων,
για να κατανοήσει με επιτυχία το κείμενο ως σύνολο. Το αποτέλεσμα είναι διπλό. Κατ’ αρχάς, οι
αναγνώστες ενθαρρύνονται να πάρουν το ρίσκο στη διαδικασία δημιουργίας-πρόσληψης του
νοήματος. Κατά δεύτερον, οι αναγνώστες πρέπει να αφοσιωθούν σε αυτή τη διαδικασία, σε
αντίθεση με το γραμμικό μοντέλο κατανόησης που επιβάλλει το φίλτρο μιας λεκτικής αφήγησης.
Αυτή η διαδικασία αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είδους των εικονοβιβλίων χωρίς λέξεις.
Όπως γράφει η Arizpe:
ο βαθμός στον οποίο οι αναγνώστες αναμένεται να συμμετάσχουν ενεργά
σηματοδοτεί τη διαφορά μεταξύ των εικονοβιβλίων με και χωρίς λέξεις και
επιτρέπει στον αναγνώστη να συν-κατασκευάζει το νόημα. Αυτό το σημείο είναι
θεμελιώδους σημασίας όταν πρόκειται να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε έρευνα
με εικονοβιβλία χωρίς λέξεις επιτρέπει στον αναγνώστη να αφιερώνει αρκετό
χρόνο για να αλληλεπιδράσει με το κείμενο, να το διαβάσει, να το ξαναδιαβάσει
και να το σκεφτεί προτού να του ζητηθεί να το κατανοήσει (2014, 96-97).
Το θέμα είναι πιο περίπλοκο όσον αφορά τις ταινίες χωρίς λέξεις. Εξ ορισμού, μια ταινία έχει
διάρκεια. Αυτή η υποστηριγμένη χρονικότητα επιβάλλει μια γραμμική ακολουθία σε μια κατά τα
άλλα καθαρά οπτική αφήγηση. Όπως σημειώνει η Maine, αναφερόμενη στην Kress «Μία από τις
βασικές διαφορές μεταξύ γραφής και εικόνας σχετίζεται με τη γραμμικότητα της γλώσσας. Στη
γραφή, καθώς κάθε λέξη οδηγεί στην επόμενη, υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό μονοπάτι
ανάγνωσης ... Οι εικόνες, από την άλλη πλευρά, παρέχουν εναλλακτικά χωρικά μονοπάτια
ανάγνωσης» (2015, 23). Ωστόσο, αυτό το γραμμικό μονοπάτι ανάγνωσης επαναβεβαιώνεται από τη
γειωμένη χρήση κάθε κειμένου, είτε πρόκειται για ένα εικονοβιβλίο είτε για μια ταινία, επειδή στο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πολιτισμικού Γραμματισμού (CLLP), ο δάσκαλος είναι πιθανό να
καθοδηγήσει τη διαδικασία ανάγνωσης στο περιβάλλον μιας μεγάλης ομάδας μαθητών. Σε άλλες
περιπτώσεις, μεμονωμένες εικόνες από ένα εικονοβιβλίο και μια ταινία μικρού μήκους θα
μπορούσαν να θεωρηθούν ως μέρος της ευρύτερης κατανόησης στο σύνολο του Κειμένου με
Πολιτισμική Θεματική. Αυτό θα επιτρέψει τη χρήση ενός χωρικού, αλλά και γραμμικού μονοπατιού
ανάγνωσης, με βάση τα διάφορα πλεονεκτήματα των πιο τυπικών αντιλήψεων του οπτικού
γραμματισμού (βλέπε π.χ. Maine, 2015).
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Η επιλογή των κειμένων χωρίς λέξεις περιλαμβάνει δύο διαφορετικές μορφές: εικονοβιβλία
και ταινίες μικρού μήκους των οποίων οι αφηγήσεις και το μήνυμα μεταδίδονται οπτικά (και μέσω
της χρήσης μουσικής επένδυσης για ταινίες). Το σύγχρονο εικονοβιβλίο έχει τις ρίζες του στο
πρώιμο τυπογραφείο. Η εικονογράφηση αποτελούσε πολυτέλεια μέχρι τον εικοστό αιώνα (Salisbury
& Styles, 2012). Αν και η οπτική κατανόηση είναι φαινομενικά πιο έμφυτη από την λεκτική
κατανόηση, η έννοια του κοινού εικονοβιβλίου εμφανίζεται ως επιμέρους κομμάτι του τυπωμένου
κειμένου. Αντίθετα, οι ταινίες χωρίς λέξεις είναι μια πρώιμη όψη της κινούμενης εικόνας, λόγω των
τεχνολογικών περιορισμών και του κόστους της παραγωγής ήχου.5
Στην τυπολογία των εικονοβιβλίων χωρίς λέξεις της Bosch (2014), υπάρχουν τρία βασικά
παραδείγματα του είδους αυτού χωρίς λέξεις (τα οποία μπορούν εξίσου να εφαρμοστούν στις
ταινίες μικρού μήκους):
Το γνήσιο εικονοβιβλίο χωρίς λέξεις. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται «αυτά που
δεν περιέχουν λέξεις στην οπτική αφήγηση, εκτός από τον τίτλο, το όνομα του συγγραφέα
και τις αναφορές στον εκδότη» (Bosch, 2014 74). Στα γνήσια εικονοβιβλία χωρίς λέξεις που
έχουν επιλεχθεί περιλαμβάνονται το Owl Bat, Bat Owl και το The Chicken Thief.
Το εικονοβιβλίο χωρίς σχεδόν καθόλου λέξεις. Αυτές είναι «αφηγήσεις που χρησιμοποιούν
κυρίως οπτικές ενδείξεις για την αφήγηση μιας ιστορίας, αλλά χρησιμοποιούν επίσης γραπτό
κείμενο. Σε ένα εικονοβιβλίο χωρίς σχεδόν καθόλου λέξεις ο αναγνώστης λαμβάνει ιδιαίτερα
υπόψη τα λίγα κείμενα που εμφανίζονται στο βιβλίο, δεδομένου ότι η συνάντηση
γλωσσικών συμβόλων είναι μια απροσδόκητη περίσταση κατά την ανάγνωση ενός κυρίως
οπτικού έργου» (Ibid). Στα επιλεγμένα εικονοβιβλία χωρίς σχεδόν καθόλου λέξεις
περιλαμβάνεται το The Mediterranean, το οποίο ανοίγει τεχνικά με μία πρόταση.
● Το ψευδές εικονοβιβλίο χωρίς λέξεις. Αυτά είναι «βιβλία που λανθασμένα θεωρούνται
εικονοβιβλία χωρίς σχεδόν καθόλου λέξεις, ενώ στην ουσία αναφερόμαστε σε
εικονογραφημένα βιβλία ή συνηθισμένα εικονοβιβλία» (Bosch, 2014 77). Ένα τέτοιο
βιβλίο που έχει συμπεριληφθεί στην εκτεταμένη βιβλιογραφία Κειμένων με Πολιτισμική
Θεματική είναι το Baci, παρόλο που η κατηγορία αυτού του παραδείγματος παραμένει
αμφιλεγόμενη στη βάση της ερμηνείας του ορισμού της Bosch για τα ψευδή εικονοβιβλία
χωρίς λέξεις.
Η πλειοψηφία των εικονοβιβλίων που έχουν επιλεχθεί στη Βιβλιογραφία των Κειμένων με
Πολιτισμική Θεματική είναι γνήσια εικονοβιβλία χωρίς λέξεις (αν και σε κάθε περίπτωση οι λέξεις
του τίτλου του κειμένου έχουν καθοριστική σημασία στην καθοδήγηση των προσδοκιών του
αναγνώστη ή του θεατή). Στην επιλογή έχουν επίσης συμπεριληφθεί διάφορα εικονοβιβλία χωρίς
σχεδόν καθόλου λέξεις. Αυτά τείνουν να περιλαμβάνουν το ενδο-εικονικό κείμενο, όπως για
παράδειγμα η σηματοδότηση του «HOTEL» ή του «TAXI» σε ένα αστικό τοπίο, ή μια εισαγωγική ή
επιλογική πρόταση που τοποθετεί την οπτική αφήγηση σε ένα πλαίσιο χωρίς όμως να κατευθύνει το
νόημά της. Αυτά τα κείμενα έχουν συμπεριληφθεί, αφού η χρήση τους δε βασίζεται εξ ολοκλήρου
στο είδος τους ως εικονοβιβλία χωρίς λέξεις, αλλά αναγνωρίζει την καταλληλότητά τους ως
διαγλωσσικά πολιτισμικά προϊόντα στην Ευρώπη. Πρόθεσή μας είναι οποιοδήποτε λεκτικό κείμενο
περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε από τα επιλεγμένα βιβλία ή ταινίες μικρού μήκους να μην είναι
απαραίτητο να γίνει κατανοητό από οποιονδήποτε αναγνώστη ή θεατή, ώστε να κατανοήσει το
κείμενο ως σύνολο. Όπως σημειώνει η Bosch, για να ορίσουμε ένα βιβλίο χωρίς λέξεις σημαίνει ότι
πρέπει να υποθέσουμε την πρόθεση του συγγραφέα και του εκδότη (σελ. 74), και επομένως
εικονοβιβλία χωρίς σχεδόν καθόλου λέξεις συμπεριλαμβάνονται στο γενικό πνεύμα του
συγκεκριμένου είδους, αλλά και του έργου DIALLS.
Αυτή η τυπολογία ισχύει παρομοίως για την επιλογή ταινιών που περιλαμβάνουν περίπου το
5

Μια σημαντική ειρωνεία εδώ είναι ότι πολλές παραδοσιακές ταινίες χωρίς διάλογο από τις πρώτες δεκαετίες του
κινηματογράφου, αν και δεν περιέχουν ομιλία που να ακούγεται, διαθέτουν λέξεις στην οθόνη.
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ήμισυ της Βιβλιογραφίας των Κειμένων με Πολιτισμική Θεματική. Η πλειοψηφία των ταινιών που
έχουν επιλεχθεί είναι γνήσιες ταινίες χωρίς λέξεις, πράγμα που σημαίνει ότι δεν εμφανίζονται
λέξεις, ούτε υπάρχει λεκτικό κείμενο πέρα από τους τίτλους της αρχής και του τέλους. Ωστόσο,
όπως συμβαίνει και με την επιλογή των εικονοβιβλίων, μερικές ταινίες περιέχουν ενδο-εικονικό
κείμενο για να τοποθετήσουν σε πλαίσιο ένα οπτικό σήμα (π.χ. «SNACKS»). Όπως και με τα
εικονοβιβλία, ελπίζουμε ότι αυτές οι δηλωτικές χρήσεις λεκτικού κειμένου είναι είτε σχετικά
καθολικές είτε άσχετες με την ευρύτερη διαδικασία κατασκευής του νοήματος που διέπει κάθε
κείμενο. Ορισμένες ταινίες στη βιβλιογραφία, όπως το Speechless, χρησιμοποιούν μια ακουστική
γλώσσα από την οποία απουσιάζει σκόπιμα το νόημα, για να μιμηθούν τη γλώσσα και να
δημιουργήσουν προκλήσεις στην κατανόησή της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εκτοπίζει τον θεατή
από το γλωσσικό πλαίσιο και έτσι προσφέρει ένα άλλο είδος απουσίας των λέξεων για να
λειτουργήσει ως πρόκληση για αναγνώστες εξοικειωμένους με αυτήν τη μορφή κειμένου.

1.3

Διαδικασία επιλογής

Πάνω από 600 κείμενα αξιολογήθηκαν για τη δημιουργία ενός εκτεταμένου καταλόγου περίπου 250
κειμένων, ο οποίος τελικά ολοκληρώθηκε με την επιλογή 145 κειμένων με πολιτισμική θεματική. Η
διαδικασία επιλογής της Βιβλιογραφίας των Κειμένων με Πολιτισμική Θεματική στηρίχθηκε στις
ακόλουθες αρχές:
Τα κείμενα έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί εντός της Ευρώπης ή στο Ισραήλ (συνεργαζόμενη χώρα)
ή να έχουν Ευρωπαίους συγγραφείς/εικονογράφους/σκηνοθέτες.
Η επιλογή των 145 Κειμένων με Πολιτισμική Θεματική καθορίστηκε από την εκτεταμένη επιλογή με
τρόπο που να αντανακλά όσο πιο ισορροπημένα το γεωγραφικό εύρος των χωρών προέλευσης των
κειμένων. Αν και μέσα στο σώμα των 145 Κειμένων με Πολιτισμική θεματική δεν αντικατοπτρίζεται
κάθε χώρα της Ευρώπης, έχει εντούτοις ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αναζήτησης των κειμένων
και στη δημιουργία της εκτεταμένης λίστας.
● Κατά τη διαδικασία επιλογής δόθηκε έμφαση στην ύπαρξη αναλογίας 50:50 ανάμεσα στα
εικονοβιβλία και τις ταινίες. Η ίδια λογική ακολουθήθηκε και στον καταρτισμό της βραχείας λίστας
των 145 κειμένων.
● Η ισότητα μεταξύ των φύλων αποτέλεσε σημαντικό κριτήριο επιλογής κειμένων, αλλά δε
χρειάστηκε να εφαρμοστεί ενεργά. Αντίθετα, μέσα από τη διαδικασία επιλογής κειμένων
διαφάνηκε ότι υπήρχε ισοτιμία ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες συγγραφείς/σκηνοθέτες (στις
περιπτώσεις που αυτού του είδους οι πληροφορίες ήταν διαθέσιμες στους ερευνητές). Στην τελική
επιλογή, περίπου το 60% των βασικών συντελεστών για κάθε Κείμενο με Πολιτισμική Θεματική (π.χ.
συγγραφέας / σκηνοθέτης) είναι γυναίκες. Στις περιπτώσεις όπου το φύλο δεν δηλωνόταν με
σαφήνεια (π.χ. με τη χρήση αντωνυμίας σε έναν ιστότοπο) το φύλο ενός παραγωγού ή σκηνοθέτη
υπολογίστηκε με επιφύλαξη από την ερευνητική ομάδα. Ως εκ τούτου, ενώ η ισοτιμία μεταξύ των
δύο φύλων ήταν ασφαλώς ικανοποιητική κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, τα δεδομένα
πίσω από αυτόν τον ισχυρισμό είναι ανεπίσημα.
● Η προσδοκία για τη δημιουργία μιας εκτεταμένης λίστας κειμένων δε βασίστηκε μόνο στην επιλογή
κειμένων που αποδέχονται τη διαφορετικότητα μέσα από το περιεχόμενό τους. Όπου ήταν
δυνατόν, η στρατηγική επιλογής στηρίχθηκε και στην αναζήτηση εθνικά και πολιτισμικά
διαφορετικών δημιουργών ταινιών και εικονοβιβλίων. Δυστυχώς, αυτό το κριτήριο αποκάλυψε μια
σταθερή ανομοιογένεια ως προς την ποικιλομορφία της εκπροσώπησης και της συγγραφής στις
Ευρωπαϊκές εκδόσεις και μέσα ενημέρωσης για παιδιά.6
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Αυτό το αποτέλεσμα είναι συνεπές με μια πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε από το Κέντρο Γραμματισμού στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου του Cambridge(Centre for Literacy in Primary Education) που αναφέρει
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● Η επαρκής εκπροσώπηση περιοχών της Ευρώπης με μικρότερη παραγωγή εικονοβιβλίων χωρίς
λέξεις αποτέλεσε σημαντική πρόκληση στη διαδικασία επιλογής. Στην περίπτωση αυτή υπήρξε πολύ
σημαντική η συμβολή μελών από τα εθνικά τμήματα της Διεθνούς Επιτροπής για Βιβλία για παιδιά
και νέους (IBBY) για τη διασφάλιση της απαραίτητης προσοχής κατά τη διάρκεια της δημιουργίας
της εκτεταμένης λίστας κειμένων.
● Με βάση αυτές τις προσδοκίες, η επιλογή συμπεριέλαβε χώρες εκτός της Ευρώπης και το Ισραήλ,
που είχαν άμεση σύνδεση με τις αρχές του συγκεκριμένου έργου. Για το λόγο αυτό λήφθηκε υπόψη
και συμπεριλήφθηκε στη Βιβλιογραφία η περίπτωση της παιδικής λογοτεχνίας και μέσων
ενημέρωσης για παιδιά από την Παλαιστίνη.
● Όλα τα είδη ταινιών μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στην επιλογή. Σε αυτά περιλαμβάνονται:
ζωντανή δράση, stop motion, CGI, παραδοσιακή κινούμενη εικόνα και μικτά μέσα. Ωστόσο, για
σκοπούς πρακτικότητας της εργασίας με τα κείμενα στις τάξεις, όλες οι ταινίες στο σώμα έχουν
διάρκεια λιγότερο από δέκα λεπτά. Παρομοίως, υπερβολικά μεγάλα εικονοβιβλία χωρίς λέξεις
έχουν εξαιρεθεί, καθώς ούτε αυτά θεωρούνται ιδανικά κείμενα για επεξεργασίας στο περιβάλλον
της τάξης.
● Μια άλλη βασική προϋπόθεση για τη Βιβλιογραφία Κειμένων με Πολιτισμική Θεματική ήταν η
συμπερίληψη κειμένων που έχουν δημιουργηθεί στον εικοστό πρώτο αιώνα. Ένας μικρός αριθμός
Κειμένων με Πολιτισμική Θεματική που έχει παραχθεί στο τέλος του εικοστού αιώνα έχει
συμπεριληφθεί, εξαιτίας της καταλληλότητάς τους προς τον ευρύτερο σκοπό του έργου.
● Για παράδειγμα, το εικονοβιβλίο από τη Λιθουανία What the Scissors Did? [Ką padarė žirklės?] της
Leva Naginskaitė είχα αρχικά εκδοθεί το 1961 ως προϊόν της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό το σημαντικό
πρώιμο παράδειγμα του κειμενικού είδους που δεν περιλαμβάνει λέξεις είχε πιθανόν εμπνευστεί από
τους πρώτους επαγγελματίες στην κατηγορία των εικονοβιβλίων χωρίς λέξεις στη Δυτική Ευρώπη όπως
ο Bruno Munari. Αυτό το εικονοβιβλίο, που συμπεριλήφθηκε στο σώμα κειμένων, επανεκδόθηκε το
2018, είκοσι οκτώ χρόνια αφού η Λιθουανία αποσπάστηκε από τη Σοβιετική Ένωση το 1990 και
δεκατέσσερα χρόνια μετά την είσοδο της Λιθουανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004.
Η διεξοδική έρευνα και διαδικασία επιλογής περιλάμβανε πολλούς ερευνητές και
εκπαιδευτικούς από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, τη Φινλανδία, τη Λιθουανία και την
Πορτογαλία. Για αυτή τη διαδικασία απαραίτητη κρίθηκε η επικοινωνία με εκατοντάδες
συγγραφείς, εικονογράφους, εκδότες, εκδοτικούς οίκους, οργανώσεις γραμματισμού,
εικονογραφικές εταιρείες, ινστιτούτα κινηματογράφου και φιλανθρωπικά ιδρύματα,
κινηματογραφικών εταιρειών, εταιρείες παραγωγής, διανομείς κινηματογραφικών ταινιών, σχολές
εικονογράφησης, αξιοσημείωτα ιστολόγια πολυμέσων και σχολές κινηματογράφου. Τα
αποτελέσματα περιλαμβάνουν έναν εξαντλητικό κατάλογο της αγοράς εικονοβιβλίων χωρίς λέξεις
και ταινιών μικρού μήκους χωρίς διαλόγους του εικοστού πρώτου αιώνα στην Ευρώπη και το
Ισραήλ. Αυτό σηματοδοτεί τόσο την έκταση του βάθους της έρευνας που διεξήχθη όσο και,
ειδικότερα, το σχετικά μικρό μέγεθος της αγοράς εικονοβιβλίων χωρίς λέξεις στις ευρωπαϊκές και
ισραηλινές εκδόσεις. Με βάση το σώμα κειμένων που έχει καταρτιστεί δεν μπορούμε να
ισχυριστούμε ότι έχουν εντοπιστεί όλες οι ταινίες μικρού μήκους χωρίς διαλόγους που εμπίπτουν
στα κριτήριά μας. Αντίθετα, το σώμα αυτό αποσκοπεί στο να αντικατοπτρίσει το δυναμικό εύρος
των παιδαγωγικά καινοτόμων ταινιών χωρίς λέξεις που παράγονται στην Ευρώπη και το Ισραήλ
στον εικοστό πρώτο αιώνα.
Η παιδαγωγική αξία κάθε Πολιτιστικού Κειμένου ήταν πρωταρχικής σημασίας στη διαδικασία
επιλογής. Πράγματι, η δυνατότητα χρήσης ενός Κειμένου με Πολιτισμική Θεματική ως καταλύτη για
συζήτηση στο περιβάλλον μιας μεγάλης ομάδας (τάξης) είχε αντίκτυπο στη συμπερίληψη ή τον
ότι μόνο 4% της παιδικής λογοτεχνίας που εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2017 παρουσίαζε έγχρωμους, ασιατικής
ή μειονοτικής καταγωγής χαρακτήρες (BAME).
https://clpe.org.uk/library-and-resources/research/reflecting-realities-survey-ethnic-representation-within-uk-children
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αποκλεισμό κειμένων για την τελική επιλογή. Για παράδειγμα, μια πολύ σημαντική περιοχή των
εικονοβιβλίων χωρίς λέξεις είναι το ‘wimmelbuch’ ή ‘wimmelbook’. Αυτό μεταφράζεται από τα
γερμανικά στα αγγλικά ως ‘γελοίο βιβλίο’ και αναφέρεται σε εικονογραφημένα βιβλία εμπνευσμένα
από τους πανοραμικούς πίνακες του Pieter Bruegel the Elder (Rémi, 2011). Το ‘wimmelbook’
απεικονίζει πανοραμικές εικόνες φανταστικών ή πραγματικών περιβαλλόντων, όπως πρωτεύουσες
ή σκηνές της υπαίθρου. Παρόλο που ορισμένα από αυτά τα κείμενα εμφανίζονται στη
Βιβλιογραφία, δε δόθηκε προτεραιότητα στο ‘wimmelbook’ στο σώμα κειμένων που καταρτίστηκε,
καθώς η πλειοψηφία των ‘wimmelbooks’ δεν είναι τόσο κατάλληλα για επεξεργασία σε μεγάλες
ομάδες, λόγω της λεπτομερούς και απομακρυσμένης φύσης των εικόνων. Παρομοίως, πολλές
ταινίες αφαιρέθηκαν από την επιλογή λόγω της πολυπλοκότητάς τους, κυρίως σε σχέση με τη μη
καταλληλότητα των θεμάτων για τις ηλικιακές ομάδες που συμπεριλαμβάνονται στο έργο DIALLS.
Αυτό μας επισημαίνει ένα ενδιαφέρον δίλημμα όσον αφορά τον ρόλο των ταινιών μικρού μήκους,
ως προς το ότι υπάρχουν λιγότερες προστατευτικές δικλίδες μεταξύ ταινιών και παιδιών απ’ ότι στη
διεθνή αγορά εικονοβιβλίων χωρίς λέξεις. Κατά γενικό κανόνα, πολλά εικονοβιβλία χωρίς λέξεις
ήταν πολύ διφορούμενα ή δυσνόητα για χρήση στο έργο, ενώ πολλές ταινίες χωρίς λέξεις ήταν
υπερβολικά ατομικιστικές ή/και είχαν ακατάλληλα θέματα για τις ηλικιακές ομάδες.
Η Βιβλιογραφία Κειμένων με Πολιτισμική Θεματική περιλαμβάνει δύο βασικά μέρη: μια
σχολιασμένη βιβλιογραφία που παρέχει επισκόπηση και πλαίσιο για κάθε κείμενο και προσδιορίζει
τα κεντρικά θέματα του Πλαισίου Πολιτισμικής Ανάλυσης (CAF) και ένα αρχείο που λειτουργεί ως
βάση δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απομόνωση συγκεκριμένων κριτηρίων.
Το υπολογιστικό φύλλο διατίθεται στον ιστότοπο του προγράμματος DIALLS στην ενότητα
«Εκπαιδευτικό υλικό» (https://dialls2020.eu) και παρέχει την δυνατότητα επιλογής κειμένων
ανάλογα με το εύρος ηλικίας, τη χώρα, τον τύπο μέσου, το μήκος και το θέμα CAF. Στο παρόν
έγγραφο παρουσιάζεται ως υπολογιστικό φύλλο (παράρτημα 2).

1.4

Βιβλιογραφικές Αναφορές από την εισαγωγή

Arizpe, E., Colomer, T. & Martínez-Roldán, C. (2014), Visual Journeys through Wordless Narratives:
An International Inquiry with Immigrant Children and The Arrival. London: Bloomsbury.
Arizpe, E. (2014), Wordless Picturebooks: Critical and Educational Perspectives on Meaning-Making.
In B. Kümmerling-Meibauer (Ed.), Picturebooks: Representation and Narration (91-108). New York:
Routledge.
Bosch, E. (2014), Texts and Peritexts in Wordless and Almost Wordless Picturebooks. In B.
Kümmerling- Meibauer (Ed.), Picturebooks: Representation and Narration (71-90). New York:
Routledge.
Clark, A. & Statham, J. (2005), Listening to young children: experts in their own lives. Adoption and
Fostering, 29(1) 45–56.
Lähdesmäki, T. (2012), Rhetoric of unity and cultural diversity in the making of European
culturalidentity. International Journal of Cultural Policy, 18(1), 59–75.
Maine, F. (2015), Dialogic Readers: children talking and thinking together about visual texts. London:
Routledge.
Rémi, C. (2011), Reading as playing: The cognitive challenge of the wimmelbook. In B. KümmerlingMeibauer (Ed.), Emergent Literacy: Children’s books from 0 to 3 (115-140). Amsterdam: John
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Benjamins.
Salisbury, M. & Styles, M. (2012), Children’s Picturebooks: The art of visual storytelling. London:
Laurence King. Stephens, J. (1992), Language and Ideology in Children’s Fiction. London: Longman
Group.

2. Σχολιασμένη Βιβλιογραφία Κειμένων με Πολιτισμική Θεματική
Σχολιασμένη Βιβλιογραφία Κειμένων με Πολιτισμική Θεματική
Αναφορά στον τρόπο οργάνωσης των κειμένων
Η Βιβλιογραφία παρουσιάζεται διαταγμένη σε αλφαβητική σειρά με βάση τον τίτλο του κάθε
κειμένου στα Αγγλικά, ως ενιαίο σώμα, χωρίς τον διαχωρισμό ανάμεσα στα εικονοβιβλία και τις
ταινίες. Όπου δεν υπήρχε επίσημος αγγλικός τίτλος, χρησιμοποιήθηκε μετάφραση του πρωτότυπου
τίτλου. Για κάποιους τίτλους αποφασίστηκε ότι δε χρειάζεται μετάφραση και γι’ αυτό σε ορισμένες
περιπτώσεις ο πρωτότυπος τίτλος χρησιμοποιήθηκε εναλλακτικά. Η λέξη “the” δεν έχει αγνοηθεί
στην αλφαβητική σειρά, γι’ αυτό τίτλοι όπως “The Mediterranean” ή “The House” εμφανίζονται
αλφαβητικά κάτω από το γράμμα “T”. Ο λόγος γι’ αυτό είναι επειδή το μεγαλύτερο μέρος των
λογισμικών επεξεργασίας κειμένου τοποθετεί αυτόματα σε αλφαβητική σειρά έναν κατάλογο τίτλων
χωρίς να λαμβάνει υπόψη την επανάληψη του "the" και η πρόθεση αυτής της βιβλιογραφίας είναι
να μιμηθεί την απλούστερη μορφή παρουσίασης για σκοπούς εύκολης πλοήγησης από τους
εκπαιδευτικούς. Για πρακτικούς λόγους, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μετάφραση αυτού του εγγράφου,
έχουν γίνει υποθέσεις για το φύλο των διαφόρων ζωικών χαρακτήρων στις περιγραφές των
διαφόρων κειμένων. Όπου ορισμένα θέματα μπορεί να είναι ευαίσθητα για συγκεκριμένες ομάδες
παιδιών, μια σημείωση έχει συμπεριληφθεί σε παρένθεση. Στη βάση αυτή, υποθέτουμε ότι όλοι οι
εκπαιδευτικοί θα εξετάσουν τα Κείμενα με Πολιτισμική Θεματική προτού τα δείξουν στους μαθητές
τους, για να κρίνουν την καταλληλότητα για τις συγκεκριμένες ομάδες που έχουν υπό την εποπτεία
τους.

A
A Day on the Beach [Um dia na praia]
Εικονοβιβλίο. Bernardo Carvalho (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2008. Planet Tangerina.
Πορτογαλία. 32 σελίδες.
Αυτό το βραβευμένο εικονοβιβλίο χωρίς λέξεις από την Πορτογαλία παρέχει μια θαυμάσια ευκαιρία
συζήτησης της ανθρώπινης ευθύνης για την επίλυση του ζητήματος της ρύπανσης των ωκεανών και
των παραλιών. Τα παιδιά και οι νέοι που πληροφορούνται για το πλεόνασμα πλαστικών στον
ωκεανό θα βρουν ελπιδοφόρα στοιχεία και καλό χιούμορ σε αυτή την ιστορία, στην οποία ένας
άνθρωπος έχει κουραστεί τόσο πολύ από το χάος σε μια τοπική παραλία που αποφασίζει να
αναλάβει δράση. Παίρνει όλα τα σκουπίδια, εναποθέτοντάς τα σε ένα μεγάλο σωρό. Η ανατροπή
στην ιστορία δημιουργείται καθώς ο αναγνώστης βλέπει ότι ο χαρακτήρας έχει κατασκευάσει μια
βάρκα από τα σκουπίδια που έχει μαζέψει. Τα θέματα της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής
ευθύνης που εκφράζονται άμεσα μέσα από το κείμενο καταλήγουν σε μια αναπαράσταση της
ενεργούς συμμετοχής για την αποκατάσταση αυτού του επίκαιρου κοινωνικού ζητήματος. Έχοντας
αυτό υπόψη, το A Day at the Beach είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ενός εικονοβιβλίου που
ταιριάζει τόσο σε νεαρότερο όσο και σε μεγαλύτερο ηλικιακά κοινό. Ενώ τα άτομα ηλικίας 8-11
ετών θα μπορέσουν να αποδομήσουν τα θέματα του έργου και να τα συνδέσουν με τις δικές τους
εμπειρίες, τα παιδιά ηλικίας 12-15 ετών θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το
έργο αυτό για να δημιουργήσουν διάλογο σε ένα περιβάλλον τάξης.
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Ηλικιακό εύρος: 8-11 χρονών, 12-15 χρονών
Βασικοί όροι: αειφόρος ανάπτυξη/ κλιματική αλλαγή

Ant
Ταινία μικρού μήκους. Julia Ocker (Σκηνοθέτης). 2017. Film Bilder. Γερμανία. 2D κινούμενη
εικόνα. 03:37 λεπτά.
Αυτή η ταινία είναι από το Film Bilder, το στούντιο που έχει δημιουργήσει και την ταινία Head Up.
Αυτή η ταινία, που αποτελεί μέρος της σειράς Animanimals της Julie Ocker, απεικονίζει τη
συστηματική και ομαδική ζωή μιας αποικίας μυρμηγκιών. Η στρατιωτική ακρίβεια των μυρμηγκιών
αποτελεί ικανό καταλύτη για να συζητηθούν οι κοινωνικοί δεσμοί που καθορίζουν τις σύγχρονες
κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης στο σύνολό της. Τα μυρμήγκια συνεργάζονται
τέλεια, εκτός από το θαρραλέο μυρμήγκι που κατευθύνει τη δράση της ιστορίας. Αυτό το μυρμήγκι
έχει τον δικό του τρόπο να κάνει πράγματα. Το δημιουργικό του πνεύμα προκαλεί μια σημαντική
παρέμβαση στις συστηματοποιημένες λειτουργίες της κοινότητας. Τα άλλα μυρμήγκια τελικά
ενώνουν τις δυνάμεις τους μαζί του. Στο τέλος της ταινίας, το μυρμήγκι πιστεύει ότι ο αρχηγός θα
είναι θυμωμένος μαζί του - και το ίδιο και εμείς. Αλλά όλα είναι καλά: ο αρχηγός το συγχαίρει για
την επιτυχή ιδέα του. Πρόκειται για μια χαρούμενη και ζωντανή ταινία κινουμένων σχεδίων με ένα
σαφές και θετικό μήνυμα για το ρόλο της καινοτομίας και της σκέψης έξω από το κουτί στην
ανάπτυξη νέων στρατηγικών, με τις οποίες η κοινωνία μπορεί να προχωρήσει. Τα παιδιά ηλικίας 811 ετών θα είναι σε θέση να οργανώσουν μια συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα, εξετάζοντας
αυτή τη μικρού μήκους ταινία.
Ηλικιακό εύρος: 4-7 χρονών, 8-11 χρονών
Βασικοί όροι: κοινωνική και αστική επάρκεια, δημοκρατία

B
Baboon on the Moon
Ταινία μικρού μήκους. Christopher Duriez (Σκηνοθέτης). 2002. Arts University at
Bournemouth. Ηνωμένο Βασίλειο. Stop motion. 06:00 λεπτά.
Αυτή η κλασική ταινία stop motion δημιουργήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές της δεκαετίας
του 2000 και χρησιμοποιήθηκε από το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ως μέρος του υλικού
τους. Μια απλή οπτική αφήγηση έχει ενσωματωθεί με ένα σύνθετο σύνολο θεμάτων: ένας
μπαμπουίνος, που βρίσκεται στη Σελήνη, παίζει με πένθος τη σάλπιγγά του καθώς κοιτάζει τη Γη
από μακριά. Η δύναμη αυτής της φιλοσοφικής και συναισθηματικής ταινίας προσφέρει τη
δυνατότητα για συζήτηση προς διαφορετικές κατευθύνσεις: ο εκτοπισμός του μπαμπουίνου
δημιουργεί μια ευκαιρία να εξεταστεί η αποψίλωση των δασών (ίσως να έχει εκτοπισθεί από το
δάσος στο οποίο ζούσε λόγω της καταστροφής), καθώς ο χώρος επίσης παρέχει μια αίσθηση
οικουμενικότητας σε θέματα που έχουν να κάνουν με την έννοια «σπίτι», την έλλειψη στέγης και τη
νοσταλγία, ενώ παράλληλα η τοποθέτηση ενός μπαμπουίνου στη Σελήνη αφηγείται την πραγματική
χρήση των ζώων στα διαστημικά ταξίδια στον εικοστό αιώνα. Αυτός ο πολύπλευρος τρόπος σκέψης
για να εξετάσουμε την έννοια «σπίτι», υποδεικνύει τη μεγάλη δυνατότητα χρήσης της ταινίας σε
κάθε ηλικιακή ομάδα: από όλα τα βιβλία και τις ταινίες του σώματος, αυτή η ταινία επισημαίνεται
για χρήση με παιδιά ηλικίας 4-7 ετών, ηλικίας 8-11 ετών, ηλικίας 12-15 ετών.
Ηλικιακό εύρος : 4-7 χρονών, 8-11 χρονών, 12-15 χρονών
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Βασικοί όροι: ενσυναίσθηση, αίσθηση του ανήκειν

Big Finds a Trumpet
Ταινία μικρού μήκους. Dan Castro (Σκηνοθέτης). 2017. Royal College of Art. Ηνωμένο Βασίλειο.
2D κινούμενη εικόνα. 04:20 λεπτά.
Μια άλλη υποβολή από το Royal College of Art στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι αυτή η φοιτητική ταινία,
που έχει μια ψυχεδελική πτυχή στο στυλ της κινούμενης εικόνας. Δύο χαρακτήρες, ένας μεγάλος και
ένας μικρός, αλληλοεπιδρούν με μια τρομπέτα. Αν και στην αρχή όλα είναι καλά με τον μεγαλύτερο
χαρακτήρα να παίζει την τρομπέτα του, πολύ σύντομα ξεκινά παίζει όλη τη νύχτα και κανείς δεν
μπορεί να κοιμηθεί. Ωστόσο, η ιστορία εμφανίζει ως κεντρικές τις αξίες της ανεκτικότητας, της
συμπερίληψης και της αποδοχής της διαφορετικότητας, καθώς οι χαρακτήρες μαθαίνουν να
αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ τους και να αναζητούν συμβιβασμούς στα παιχνίδια τους. Αυτή
η ταινία μικρού μήκους είναι μια συμπαθητική και ιδιόμορφη ιστορία που προτείνει έναν ήπιο
τρόπο συζήτησης της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων με τα μικρότερα παιδιά. Τα παιδιά
ηλικίας 4-7 ετών θα μπορέσουν να αντλήσουν από τις δικές τους εμπειρίες σύγκρουσης και
συμβιβασμού για να αναπτύξουν ένα ηθικό μήνυμα από αυτή τη σύντομη ταινία.
Ηλικιακό εύρος : 4-7 χρονών
Βασικοί όροι: αποδοχή της διαφορετικότητας, συμπερίληψη

Bon Voyage
Σύντομες ταινίες. Fabio Friedli (Διευθυντής). 2016. Ελβετία. Ζωντανή δράση / 2D κινούμενη
εικόνα. 06:14 λεπτά.
ζοφερή ειρωνεία που δημιουργείται από τον τίτλο αυτής της ταινίας αναδεικνύει τη σκληρή της
αντιμετώπιση προς το δύσκολο, σημαντικό θέμα της υποχρεωτικής μετανάστευσης. Η ταινία
ξεκινάει ως ένα παραδοσιακό κινούμενο σχέδιο, απεικονίζοντας μια ομάδα προσφύγων με απλά
σχέδια γραμμών, καθώς γλιτώνουν από τον κίνδυνο θεωρώντας ότι κατευθύνονται προς την
ασφάλεια της Ευρώπης. Καθώς η ομάδα των προσφύγων οραματίζεται την άφιξή τους στον Πύργο
του Άιφελ και στον Πύργο της Πίζας, οι κίνδυνοι του ταξιδιού τους παρουσιάζονται ως ένα αιχμηρό,
ειρωνικό χιούμορ. Αυτή η αναπαράσταση λειτουργεί αποτελεσματικά, προκαλώντας μια αμηχανία
στο θεατή, καθώς οι φρικαλεότητες και οι κακουχίες της μεταναστευτικής κρίσης απεικονίζονται με
ένα σκόπιμα ωμό τρόπο. Αυτή η δυσφορία, που δημιουργείται στο θεατή, αναστέλλεται στο τέλος
της ταινίας μόλις η κινούμενη εικόνα μετατοπιστεί δραματικά σε ένα ζωντανό στιγμιότυπο ενός
πρόσφυγα που ανακρίνεται από μια ομάδα αξιωματούχων, για να πάρει άσυλο. Αυτή η εφευρετική
και προκλητική ταινία μικρού μήκους είναι ένα ισχυρό μέσο που μπορεί να ενθαρρύνει τους νέους
ηλικίας δώδεκα έως δεκαπέντε ετών να αντιληφθούν την πραγματικότητα της μεταναστευτικής
κρίσης. Συνιστάται η διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού πριν από την επιλογή αυτής της μικρής
ταινίας: είναι κατάλληλη για συναισθηματικά ώριμους νέους με προηγούμενη εμπειρία εξέτασης
περίπλοκων και δύσκολων ζητημάτων σε ένα πλαίσιο ομαδικής συζήτησης.
Ηλικιακό εύρος: 12-15 χρονών
Βασικοί όροι: ανθρώπινα δικαιώματα, συμπερίληψη, Ευρωπαϊκές αφηγήσεις

Boomerang [Bumerangas]
Ταινία μικρού μήκους. Ilja Bereznickas (Σκηνοθέτης). 2012. Λιθουανία. 2D κινουμένη εικόνα.
02:00 λεπτά.
Ένας άνδρας σε μια υπεραγορά φορτώνει το καρότσι του με υπερβολική ποσότητα φαγητού. Πίσω
στο σπίτι, όλη αυτή η ποσότητα φαγητού μετατρέπεται γρήγορα σε μια υπερβολική ποσότητα
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αποβλήτων, που πετάγονται σε ένα σκουπιδιάρικο. Τα γειτονικά σπίτια και τα εστιατόρια πετούν
επίσης ένα παράλογο ποσό αποβλήτων στο σκουπιδιάρικο. Σε πολύ λίγο, φαίνεται ότι ολόκληρος ο
πλανήτης έχει γεμίσει από απόβλητα. Ένα διαστημόπλοιο φτάνει με τα απόβλητα στη Σελήνη, ωσάν
και βρωμίζοντας το φεγγάρι θα λύσει το πρόβλημα των αποβλήτων στη Γη. Ωστόσο, ένας εξωγήινος
στη Σελήνη ρίχνει τα απόβλητα πίσω στη Γη. Αυτή η σύντομη ταινία, διάρκειας εξήντα
δευτερολέπτων αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο έμπνευσης διαλόγου. Τα θέματα της αειφόρου
ανάπτυξης/κλιματικής αλλαγής που διαφαίνονται ξεκάθαρα μέσα από την ταινία μπορούν να
αναπτυχθούν μέσα από συζήτηση και να ληφθούν υπόψη θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα
και η πολιτότητα. Οι θεατές ηλικίας 8-11 ετών και ίσως 12-15 ετών μπορούν να εμπνευστούν από το
σαφές μήνυμα αυτής της ταινίας κινούμενων σχεδίων από την περιοχή της Βαλτικής.
Ηλικιακό εύρος : 8-11 χρονών, 12-15 χρονών
Βασικοί όροι: αειφόρος ανάπτυξη/κλιματική αλλαγή

C
Capital
Εικονοβιβλίο. Afonso Cruz (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2014. Pato Lógico. Πορτογαλία. 32
σελίδες.
Το σύμβολο του κουμπαρά-γουρουνάκι χρησιμοποιείται σε όλο αυτό το εξαιρετικά τυποποιημένο,
εννοιολογικό βιβλίο χωρίς λέξεις για εξερεύνηση των θεμάτων του καπιταλισμού. Αυτό το έργο
είναι ένα καλό παράδειγμα ενός ιδεολογικά φορτισμένου βιβλίου και, είτε συμφωνείτε είτε
διαφωνείτε με τον αρνητικό τόνο της απεικόνισης, είναι ένας φανταστικός τρόπος εξέτασης του πώς
και γιατί δημιουργείται το αποτέλεσμα που απεικονίζει. Ο κουμπαράς-γουρουνάκι αρχίζει ως ένα
αθώο αντικείμενο δίπλα στο κρεβάτι ενός παιδιού που κοιμάται, αλλά σε κάθε σελίδα μετατρέπεται
σε σύμβολο ανισότητας και απληστίας. Ένας σύζυγος κρατάει τον κουμπαρά-γουρουνάκι καθώς
παντρεύεται τη σύζυγό του. Ένας κουμπαράς-γουρουνάκι ροκανίζει το πόδι ενός τραπεζίτη μέσα σε
ένα κοστούμι. Ο κουμπαράς-γουρουνάκι μεγαλώνει και μεγαλώνει, καταπίνοντας μια πομπή από
τραπεζίτες που πέφτουν κατά μήκος μιας κυλιόμενης σκάλας στα σαγόνια του. Τέλος, ο κουμπαράςγουρουνάκι απεικονίζεται ως ένας πλανήτης στην τροχιά του ήλιου, ωθώντας τους προσεκτικούς
αναγνώστες να αναρωτηθούν αν η ίδια η Γη έχει κυριευθεί υπερβολικά από τον καταναλωτισμό και
τη δημιουργία πλεονασμάτων πλούτου. Αυτό το δύσκολο, σύνθετο και αμφιλεγόμενο βιβλίο είναι
μια σημαντική προσθήκη στο σώμα κειμένων που έχουν επιλεχθεί. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος
για να εισάγει τους έφηβους αναγνώστες στη δυνατότητα που έχουν τα εικονοβιβλία χωρίς λέξεις
να διαπραγματεύονται σοβαρά θέματα.
Ηλικιακό εύρος: 12-15 χρονών
Βασικοί όροι: παγκοσμιοποίηση, κοινή κληρονομιά

Changeons!
Εικονοβιβλίο. Francesco Guistozzi (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2017. La Joie de Lire. Ελβετία.
40 σελίδες.
Η σχέση ανάμεσα στον ωκεανό και τον ανθρώπινο πολιτισμό τίθεται κάτω από το μικροσκόπιο σε
αυτή την προκλητική, πανοραμική απεικόνιση ενός μεταβαλλόμενου παράκτιου αστικού
περιβάλλοντος. Αυτό που ξεκινάει ως μια αρμονική βουκολική απεικόνιση της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα, σκοτεινιάζει γρήγορα και μετατρέπεται σε ένα μολυσμένο αστικό περιβάλλον στο οποίο
εξαπλώνονται ουρανοξύστες βουτηγμένοι σε σκόνη στον ουρανό και σε πετρέλαιο στο νερό. Η
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βιωσιμότητα της ζωής στην πόλη τίθεται υπό αμφισβήτηση: οι αναγνώστες είναι σε θέση να
εξετάσουν πόσο ασφαλής είναι η σχέση μεταξύ αστικής ανάπτυξης και φυσικού κόσμου; Πώς
μπορεί να αναπτυχθεί η συνεχιζόμενη οικονομική και πληθυσμιακή ανάπτυξη με τρόπο που να
προάγει την αρμονία και όχι την καταστροφή του φυσικού κόσμου; Το ζήτημα του χρόνου
αναδεικνύεται από την οπτική αφήγηση. Πόσος χρόνος περνάει καθώς αλλάζει ο κόσμος, σε πιο
βαθμό η γρήγορη ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθεί πολύ γρήγορη; Τα περίπλοκα πανοράματα της
μεταβαλλόμενης αστικής σκηνής δεν επιβάλλουν την ηθική προοπτική του βιβλίου στον αναγνώστη.
Αντίθετα, ο αναγνώστης πρέπει να αποκωδικοποιήσει πρώτα τη μορφοποιημένη αναπαράσταση
της προχωρημένης ανεπτυγμένης αστικής ζωής, έτσι ώστε να αποκωδικοποιήσει το ηθικό δίδαγμα
της ιστορίας. Αυτό το εικονοβιβλίο είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ενός έργου που απεικονίζει
ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης και κλιματικής αλλαγής, χωρίς να επιβάλλεται στον αναγνώστη του.
Έχοντας αυτό κατά νου, είναι πολύ κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 12-15 ετών.
Ηλικιακό εύρος: 12-15 χρονών
Βασικοί όροι: αειφόρος ανάπτυξη/κλιματική αλλαγή, Ευρωπαϊκές αφηγήσεις

Chiripajas
Ταινία μικρού μήκους. Olga Poliektova & Jaume Quiles (Σκηνοθέτες). 2017. Ρωσία, Ισπανία.
Live action/Stop motion. 01:30 λεπτά.
Αυτή η μικρού μήκους ταινία αναφέρεται σε μια μικρή χελώνα που παγιδεύεται στην παραλία
εξαιτίας της ρύπανσης των ωκεανών με σκουπίδια. Καταφέρνει να ξεφύγει όταν μια ομάδα
ανθρώπων φαίνεται να διορθώνει το πρόβλημα. Ως εκ τούτου, αυτή η ταινία υποδηλώνει τη
δύναμη του ανθρώπινου παράγοντα στη συνεχή προστασία του περιβάλλοντος. Το ιδιόμορφο στυλ
παραγωγής και η γεμάτη ζωντάνια μουσική καθιστούν στο κέντρο αυτής της ενδιαφέρουσας
ιστορίας ένα σοβαρό μήνυμα για παιδιά ηλικίας 4-7 και 8-11 χρονών. Η προσωποποίηση της
χελώνας δημιουργεί μια φιλική και συγκινητική προσέγγιση που συμβάλλει στην εξέταση δύσκολων
θεμάτων, όπως η ρύπανση και η καταστροφή του περιβάλλοντος.
Ηλικιακό εύρος: 4-7 χρονών, 8-11 χρονών
Βασικοί όροι: αειφόρος ανάπτυξη/κλιματική αλλαγή, παγκοσμιοποίηση

D
Departure [Partida]
Εικονοβιβλίο. André Letria (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2015. Pato Lógico. Πορτογαλία. Σε
μορφή ακορντεόν.
Αυτό το βιβλίο έχει τη μορφή ακορντεόν. Το γεγονός ότι έχει αυτή τη μορφή προκαλεί τον
αναγνώστη να επανεξετάσει τι είναι ένα εικονοβιβλίο και τι μπορεί να κάνει. Αυτό το εικονοβιβλίο
είναι κατάλληλο για ομαδική εργασία, καθώς μπορεί να ξεδιπλωθεί σε όρθια θέση σε μια επιφάνεια
και να μελετηθεί από κάθε γωνία. Αυτό επιτρέπει στον αναγνώστη να αισθάνεται ότι έχει ενεργό
ρόλο στην αφήγηση και αυτό προσθέσει ένα βιωματικό χαρακτήρα στην εμπειρία της ανάγνωσης. Η
έξυπνη οπτική αφήγηση παρουσιάζει ένα στιγμιότυπο στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης, φανταστικής
αφήγησης παρά μια ολοκληρωμένη ιστορία. Ένας άνθρωπος στέκεται πάνω σε ένα κομμάτι πάγου
κάπου στην Αρκτική. Γιατί αυτό το κομμάτι είναι ξεκομμένο από ένα κοντινό παγόβουνο; Λιώνει;
Αυτός ο άνθρωπος είναι εφευρετικός: χρησιμοποιώντας άλλα κομμάτια πάγου, μετατρέπει το
κομμάτι του σε μαούνα για να σαλπάρει μακριά. Το εικονοβιβλίο σχετίζεται με σημαντικά θέματα,
όπως η απώλεια πάγου στην Αρκτική, η κλιματική αλλαγή και η διασπορά. Έχει τη δυνατότητα να
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λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία πολιτισμικών προϊόντων στο δεύτερο στάδιο της
ανάπτυξης του μαθήματος στην τάξη, διότι στη βάση της μορφής του ως ένα βιβλίο-ακορντεόν θα
λειτουργήσει ως πρόκληση για τα παιδιά. Η μορφή αυτή ενθαρρύνει το δημιουργικό παιχνίδι στην
τάξη, καθώς τα παιδιά δημιουργούν δικά τους πολιτισμικά προϊόντα ως απάντηση στους όρους
CAF.
Ηλικιακό εύρος: 8-11 χρονών
Βασικοί όροι: αειφόρος ανάπτυξη/ κλιματική αλλαγή

Dream of Living [Όνειρο για ζωή]
Ταινία μικρού μήκους. Alkisti Kokorikou & Pinelopi Kokkali (Σκηνοθέτς;). 2011. Illusion Drops.
Ελλάδα. Claymation. 06:44 λεπτά.
Η έλλειψη στέγης αποτελεί ένα σημαντικό θέμα σε όλο τον κόσμο. Αυτό το ζήτημα μπορεί να
συνδεθεί θεματικά με άλλα παραδείγματα που έχουν επιλεχθεί και απαρτίζουν αυτό το σώμα
κειμένων και συγκεκριμένα με όσα διαπραγματεύονται το ζήτημα της μεταναστευτικής κρίσης.
Ταιριάζει κυρίως με έργα στο σώμα αυτό που επιδεικνύουν την επιτυχή απόκτηση στέγης όπως το
We had to Leave [Meidän pitää lähteä]. Μπορεί επίσης να συνδεθεί με την Ντικενσιανή
αναπαράσταση της φτώχιας στο Shoe. Αυτή η μελαγχολική ελληνική ταινία μικρού μήκους αναλύει
τον πόνο ενός ηλικιωμένου άνδρα χωρίς σπίτι, που ζητιανεύει στους δρόμους για χρήματα. Οι νέοι
ηλικίας 12-15 ετών θα βρουν στη συναισθηματική δύναμη αυτής της ταινίας ένα σημαντικό
εφαλτήριο για να εξετάσουν το ρόλο της έλλειψης στέγης στις δικές τους ζωές και την κατανόηση
που έχουν γι’ αυτό το θέμα. Είναι εξίσου σημαντικό ότι η ταινία οδηγεί τον θεατή να εξετάσει τα
αίτια της έλλειψης στέγης και παραπέμπει στην αντιμετώπιση ψυχικών ασθενειών. Είναι επιπλέον
αξιοσημείωτο ότι η ταινία είναι μια από τις λίγες ταινίες με κούκλες πλαστελίνης που υπάρχουν στο
σώμα κειμένων, δηλώνοντας μια σημαντική πτυχή στα στυλ της κινούμενης εικόνας που
απαντώνται στο χώρo των μέσων για παιδιά και για νέους.
Ηλικιακό εύρος: 8-11 χρονών, 12-15 χρονών
Βασικοί όροι: ανθρώπινα δικαιώματα, αίσθηση του ανήκειν

E
Emptiness [Vazio]
Εικονοβιβλίο. Catarina Sobral (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2014. Pato Lógico. Πορτογαλία.
32 σελίδες.
Θέματα μοναξιάς και απομόνωσης εγείρονται από αυτή την τρυφερή ιστορία ενός ανθρώπου που
ονομάζεται Mister Empty. Ο Mister Empty ταξιδεύει γύρω από την πόλη και επιθυμώντας να νιώσει
μια αίσθηση ολοκλήρωσης μέσα από διαφορετικά πράγματα. Η δουλειά δεν τον κάνει ευτυχισμένο.
Το φαγητό δεν τον κάνει ευτυχισμένο. Τα έργα τέχνης στους τοίχους της τοπικής γκαλερί δεν τον
κάνουν ευτυχισμένο. Τα πτηνά στο παρατηρητήριο δεν τον κάνουν ευτυχισμένο. Η αυξανόμενη
αίσθηση απομόνωσης και δυσαρέσκειας που νιώθει απεικονίζεται με ένα ζεστό και εκλεπτυσμένο
τρόπο. Μια μέρα πέφτει πάνω σε κάποιον που νιώθει τόσο κενός όσο και ο ίδιος και έτσι αρχίζει να
σχηματίζεται μια σχέση αγάπης μεταξύ τους. Αυτή η φαινομενικά απλή ιστορία είναι ένα εξαιρετικό
παράδειγμα της δύναμης της αφήγησης χωρίς λέξεις. Ο αναγνώστης αποκτά μια μεγάλη ποσότητα
πληροφοριών σχετικά με τον Mister Empty χωρίς να χρειάζεται ούτε και μια λέξη. Το εικονοβιβλίο
αυτό δημιουργεί έναν θαυμάσιο άνοιγμα για να συζητήσουμε το ζήτημα της μοναξιάς και της
ανάγκης για αγάπη και συμπόνια στην καθημερινότητά μας. Πώς μπορεί να λειτουργήσει η
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κοινωνία εάν ακόμη και ένας πολίτης είναι τόσο μοναχικός όσο ο Κύριος Κενός; Η εξέλιξη και η
κορύφωση της αφήγησης επιτρέπουν στους αναγνώστες ηλικίας 12-15 ετών να κάνουν υποθέσεις
για το τι θα συμβεί στη συνέχεια στον Mister Empty, αφού συναντά έναν περαστικό που τον κάνει
να αισθάνεται ολόκληρος ξανά.
Ηλικιακό εύρος: 12-15 χρονών
Βασικοί όροι: ενσυναίσθηση, αίσθηση του ανήκειν

Enough
Ταινία μικρού μήκους. Anna Mantzaris (Σκηνοθέτης). 2018. Royal College of Art. Σουηδία,
Ηνωμένο Βασίλειο. Stop motion. 02:00 λεπτά.
Αυτή η έξυπνη stop motion ταινία δημιουργήθηκε ως φοιτητική εργασία στο Royal College of Art
στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Anna Mantzaris. Η Mantzaris αποδίδει την έμπνευσή της για την
ταινία στην πολιτιστική μετατόπιση που βίωσε η ίδια μετά τη μετάβασή της από τη Σουηδία στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Με διάρκεια μόνο δύο λεπτών, αυτή η ταινία είναι σύντομη και στην ουσία της.
Οι κάτοικοι μιας γκρίζας πόλης έχουν τελικά βιώσει «αρκετά» [enough] από τα συνηθισμένα
κοσμικά άγχη της καθημερινής ζωής. Η εθιμοτυπική συμπεριφορά ανατρέπεται και οι κανόνες
παραβιάζονται καθώς οι πολίτες αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στον καταιγισμό των δυσκολιών
της καθημερινής ζωής. Αυτό ξεκινάει με ένα ευφυή τρόπο: ένας άνθρωπος σε μια ουρά σταματάει
την προσποίησή του να στέκεται και αρχίζει να πέφτει στον άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά του.
Τότε η ιστορία γίνεται ολοένα και πιο παράλογη και σκοτεινή. Μια σερβιτόρα πετάει το φαγητό σε
ένα φαστφουντάδικο. Το καροτσάκι ενός μωρού σπρώχνεται κάτω από μια πλαγιά. Η υψηλής
ποιότητας και αισθητικά εξαιρετική stop motion ταινία είναι αρκετά διακριτική ώστε να καταστήσει
την υπολανθάνουσα βία των πιο πάνω ενεργειών αστεία και όχι σκληρή. Οι νέοι ηλικίας 12-15 ετών
θα απολαύσουν τους αναρχικούς τόνους αυτής της ταινίας, η οποία χρησιμεύει ως ένας πολύ καλός
τρόπος για να εισαχθεί το θέμα της πολιτότητας, όπως για παράδειγμα, οι ανυπολόγιστοι κανόνες
που υποδεικνύουν μια κοινωνία που λειτουργεί με επιτυχία και το τι συμβαίνει εάν σπάσουν αυτοί
οι κανόνες.
Ηλικιακό εύρος: 12-15 χρονών
Βασικοί όροι: πολιτότητα

Excentric City
Εικονοβιβλίο. Béatrice Coron (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2014. Les Grandes Personnes.
Γαλλία. Leporello.
Λιγότερο εικονοβιβλίο, περισσότερο ως μια εμπειρία, αυτό το έργο της Béatrice Coron αρνείται τον
ορισμό. Ένα βιβλίο-ακορντεόν με εγκοπές, το Excentric City ανοίγει για να αποκαλύψει μια εξαίσια
σκηνή σε μια πόλη που ενθαρρύνει τους αναγνώστες να σκεφτούν εκ νέου τι είναι ένα βιβλίο.
Ανοίξτε αυτό το έργο από τη μια πλευρά στην άλλη σε ένα τραπέζι ή ελαφρώς καμπυλώστε τις
σελίδες που ανοίγουν σε ένα εξάγωνο. Τα παιδιά όλων των ηλικιών θα μπορούν να εξερευνήσουν
τις διαφορετικές παραστάσεις της ζωής στην πόλη και τη γιορτή που είναι κρυμμένες στο μαύρο
χαρτόνι. Με την προσθήκη ενός λαμπτήρα, το βιβλίο παρέχει μια εισαγωγή στο θέατρο σκιών,
διαχέοντας μια περίτεχνη σιλουέτα στον τοίχο πίσω του, που προσφέρεται για να ξεκινήσει μια
ομαδική συζήτηση για τις ιδέες που αποκαλύπτουν οι εικόνες.
Ηλικιακό εύρος: 4-7 χρονών, 8-11 χρονών, 12-15 χρονών
Βασικοί όροι: αποδοχή της διαφορετικότητας, πολιτισμική κληρονομιά
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F
Fences [Ploty]
Ταινία μικρού μήκους. Natalia Krawczuk (Σκηνοθέτης). 2015. Lodz Film School. Πολωνία. 2D
κινούμενη εικόνα. 07:00 λεπτά.
Αυτή η θαυμάσια πολωνική μη αφηγηματική ταινία κινουμένων σχεδίων έχει ως θέμα τη συστολή
και τον περιορισμό, τα οποία βιώνουμε συχνά. Οι θεατές της ταινίας θα μπορούν να εξετάσουν
πότε τα εμπόδια και τα σύνορα είναι ή δεν είναι απαραίτητα. Από αυτή την άποψη, η ταινία
συνδέεται με το Enough, ως μια άλλη θεματική εξερεύνηση του ρόλου της απογοήτευσης και της
εξουδετέρωσης της απογοήτευσης στη σύγχρονη ζωή. Η σύνθεση της οπτικής ακολουθίας είναι
ένας σημαντικός τρόπος να εξεταστεί ο ρόλος της εικονογράφησης σε σχέση με ένα υπό έμφαση
θέμα: ξανά και ξανά, κάθε πλαίσιο εφιστά την προσοχή μας στον ρόλο των φραγμών σε
καταστάσεις στις οποίες αυτοί οι φραγμοί κανονικά θα μπορούσαν να αγνοηθούν. Για παράδειγμα,
ο φράκτης του παιδικού πάρκου παιχνιδιών μοιάζει με ένα φρούριο. Οι προαστιακές σειρές σπιτιών
μοιάζουν σχεδόν σαν να είναι ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Αυτές οι παραστάσεις είναι κατά
διαστήματα κωμικές και μερικές φορές γεμάτες απελπισία. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις υπάρχει η
ιδέα των κανόνων που περιβάλλουν την ελεύθερη διακίνηση. Με αυτό τον τρόπο, αυτή η ταινία
μικρού μήκους είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για την εισαγωγή θεμάτων όπως η ελεύθερη
διακίνηση και η κοινωνική και αστική επάρκεια στην τάξη. Πράγματι, η ταινία, όπως και το Enough,
θα μπορούσε να θεωρηθεί ως υλικό προεργασίας στη θεωρία κοινωνικών συμβάσεων.
Ηλικιακό εύρος: 12-15 χρονών
Βασικοί όροι: κοινωνική και αστική επάρκεια, ενεργός συμμετοχή

Free Art
Ταινία μικρού μήκους: Nicolas Bro (Σκηνοθέτης). 2015. France. Mixed media. 03:30 λεπτά.
Σε αυτή τη γαλλική ταινία μικτών μέσων τίθεται υπό συζήτηση η διαφορά μεταξύ του γκράφιτι και
της τέχνης του δρόμου. Ένας άνδρας βρίσκεται σε έναν δρόμο σε μια αστική περιοχή. Ζωγραφίζει με
σπρέι ένα τρίο πουλιών στον τοίχο και μένει έκπληκτος όταν τα πουλιά ζωντανεύουν και πετούν
γύρω από τις τοιχογραφίες και τα γκράφιτι που κοσμούν το μπετόν. Τελικά και οι άλλες οπτικές
διακοσμήσεις που βρίσκονται στον τοίχο ενώνουν τις δυνάμεις τους με τα πουλιά σε μια γιορτή της
τέχνης και της ελευθερίας που λειτουργεί ως πρόκληση προς την κανονιστική κατανόηση του τι
είναι η τέχνη και τι μπορεί να είναι τέχνη. Ο αντί-πολιτισμικός, ελεύθερος τόνος αυτού του έργου
θα αγγίξει τις ευαίσθητες χορδές παιδιών ηλικίας 12-15 ετών και θα αποτελέσει ένα καλό κίνητρο
για τη δημιουργία πολιτισμικών προϊόντων στο περιβάλλον της τάξης. Ο ρόλος του γκράφιτι έναντι
της τέχνης του δρόμου αρκεί από μόνος του, αλλά ο συμβολισμός της ταινίας παρέχει επίσης ένα
ισχυρό μέσο για να λάβουμε υπόψη μας την ελευθερία της κίνησης, την ελευθερία γενικότερα και
πώς η τέχνη μπορεί να μας βοηθήσει να την εκφράσουμε. Ένα άλλο έργο στο σώμα που
χρησιμοποιεί με διαφορετικό τρόπο την οπτική του γκράφιτι είναι το Scribble, ένα βιβλίο χωρίς
λόγια από την Παλαιστινιακής καταγωγής καλλιτέχνιδα Rina Hamed.
Ηλικιακό εύρος:8-11 χρονών, 12-15 χρονών
Βασικοί όροι: κοινωνική και αστική επάρκεια, πολιτισμική κληρονομιά

Free the Lines
Εικονοβιβλίο. Clayton Junior (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2016. words & pictures. Βραζιλια,
Ηνωμένο Βασίλειο. 32 σελίδες.
Τα εντυπωσιακά γραφικά δύο τόνων αυτού του εικονοβιβλίου παρέχουν μια καινοτόμο και απλή
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απεικόνιση ενός σημαντικού μέρους της σύγχρονης ζωής, αυτού της αειφόρου ανάπτυξης όπως
επίσης και ζητημάτων όπως η υπεραλίευση, η ρύπανση και η εκβιομηχάνιση. Μια μικρή βάρκα
ταξιδεύει στη θάλασσα. Μια βιομηχανική τράτα έρχεται, εκτοξεύοντας τοξικό μαύρο καπνό στον
καθαρό ουρανό. Ο ναυτικός στο μικρό σκάφος κάνει μια μικρή ενέργεια γενναιότητας, καθώς κόβει
τα δίχτυα της τράτας για να απελευθερώσει δεκάδες ψάρια πίσω στο νερό. Η αφήγηση παρέχει ένα
πεδίο συζήτησης σε πολλούς διαφορετικούς αναγνώστες, συμπεριλαμβανομένων των εφήβων
αναγνωστών, ώστε να εξετάσουν το ρόλο της δικαιοσύνης και της ισότητας σε σχέση με την
παγκοσμιοποίηση και την αειφόρο ανάπτυξη. Παρόλο που επικεντρώνεται στην υπεραλίευση, το
κείμενο έχει σαφή εφαρμογή στη διερεύνηση των επιπτώσεων της ανθρώπινης δράσης στο κλίμα
και της ανάγκης εξασφάλισης ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους.
Ηλικιακό εύρος:12-15 χρονών
Βασικοί όροι: αειφόρος ανάπτυξη/κλιματική αλλαγή, παγκοσμιοποίηση

G
Going Fishing
Ταινία μικρού μήκους. Guldies (Σκηνοθέτης). 2018. Σουηδία. Stop motion. 03:00 λεπτά.
Ο Σουηδός σκηνοθέτης Guldies χρησιμοποιεί μετα-μυθοπλαστικά στοιχεία για τη σύνθεση αυτής
της ταινίας, στην οποία ο θεατής γνωρίζει συνεχώς την παραγωγή που το περιβάλλει. Η επιφάνεια
ενός έτοιμου τραπεζιού, με δύο λάμπες σε κάθε πλευρά για να φωτίσει τη σκηνή ενός σπιτιού, ενός
δέντρου, μιας λίμνης, ενός πηγαδιού. Ένα πραγματικό ανθρώπινο χέρι, που όπως υποθέτουμε είναι
αυτό του σκηνοθέτη, απλώνει μέσα στο σκηνικό για να το διαχειριστεί. Ο σκηνοθέτης πηγαίνει
ακόμη και ψάρεμα στη λίμνη και τηγανίζει τα ψάρια, που πιάνει, πάνω από τη φωτιά στον κήπο του
μικρού σπιτιού. Αυτή η γοητευτική ταινία επιτρέπει στους θεατές να σκεφτούν το σπίτι και τη
διατροφή. Τι πρέπει να νιώσουμε όταν βρισκόμαστε στο σπίτι μας; Τι χρειάζονται οι κοινότητες μας
για να λειτουργήσουν; Και σε ποιο βαθμό αναγνωρίζουμε αυτά τα στοιχεία καθώς ζούμε την
καθημερινότητά μας;
Ηλικιακό εύρος: 12-15 χρονών
Βασικοί όροι: αειφόρος ανάπτυξη/κλιματική αλλαγή

H
Head Up
Ταινία μικρού μήκους. Gottfried Mentor (Σκηνοθέτης). 2015. Film Bilder. Γερμανία. CGI. 03:00
λεπτά.
Αυτή η σύντομη ταινία CGI, που έχει δημιουργηθεί από τον Gottfried Mentor στο Film Bilder της
Γερμανίας, εστιάζεται στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην προσπέλαση των δυσκολιών
μέσω της ομαδικής δουλειάς και αλληλεγγύης. Δύο κατσίκια, μια ενήλικη κατσίκα και το μικρό της,
τρέχουν κατά μήκος της κορυφής ενός βουνού. Το μωρό κατσικάκι δεν μπορεί να βρει τρόπους να
περπατήσει, κι έτσι χοροπηδάει, πέφτοντας συνέχεια πάνω στη μαμά κατσίκα. Η κατσίκα, όπως
φαίνεται στην πορεία, φοβάται τα ύψη, ενώ το κατσικάκι χοροπηδάει κατευθείαν πάνω από το
σημείο όπου υπάρχει το κενό ανάμεσα σε δύο σημεία του βουνού. Τα παιδιά ηλικίας 4-7 ετών θα
θεωρήσουν συναρπαστικό το γεγονός ότι μαμά και παιδί στο τέλος ξεπερνούν τις διαφορές τους και
αποκτούν απρόσμενες δεξιότητες ο ένας από τον άλλο. Δεν αργεί η μητέρα κατσίκα να καταφέρει
να περάσει το κενό μιμούμενη το κατσικάκι της και οι δύο χοροπηδούν μακριά ευτυχισμένοι. Αυτή
η φιλική και ζεστή ιστορία είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να εξεταστούν θέματα όπως η
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συνεργασία και η αποδοχή της διαφορετικότητας. Όλοι διαθέτουμε διαφορετικές δεξιότητες, αλλά
μέσω της συνοχής και της αλληλεγγύης καθίσταται δυνατή η μετατροπή των αδυναμιών μας σε
πλεονεκτήματα με σκοπό το κοινό όφελος.
Ηλικιακό εύρος: 4-7 χρονών
Βασικοί όροι: αποδοχή της διαφορετικότητας, συνεργασία

I
I Walk with Vanessa [Mein Weg mit Vanessa]
Εικονοβιβλίο. Kerascoët (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2018. Aladin Verlag. Γαλλία, Γερμανία.
40 σελίδες.
Δημιούργημα Γάλλου συγγραφέα, δημοσιευμένο για πρώτη φορά στη Γερμανία, αυτό το
φανταστικό εικονοβιβλίο χωρίς λέξεις παρουσιάζει μια ρεαλιστική ιστορία που μερικοί αναγνώστες
θα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Η Vanessa είναι νέα στην πόλη και αισθάνεται απομονωμένη στο
σχολείο της. Η υπόθεση εξελίσσεται όταν ένας συμμαθητής αποφασίσει να εκφοβίσει τη Vanessa.
Αναστατωμένη, φεύγει με δάκρυα. Τα άλλα παιδιά αισθάνονται ανίσχυρα για την πράξη
εκφοβισμού και σκύβουν τα κεφάλια τους με ντροπή. Ωστόσο, το εικονοβιβλίο καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι τα παιδιά συνειδητοποιούν τη δύναμη της ενότητας και της συνεργασίας. Στο
τέλος η Vanessa νιώθει έτοιμη να συμμετάσχει στο νέο της σχολείο: δεν περπατά πλέον μόνη της,
αλλά μέσα σε ένα πλήθος συμμάχων και φίλων. Η τελική σκηνή του εικονογραφημένου βιβλίου
δείχνει τη Vanessa στην είσοδο του σχολείου της σε ένα ζωηρά εικονογραφημένο πλήθος
πολυπολιτισμικών συμμαθητών, καθώς το πλήθος συνεχίζει να μεγαλώνει. Το εικονοβιβλίο είναι
αξιοσημείωτο ως μία από τις καλύτερες και πιο θετικές παραστάσεις μιας πολυπολιτισμικής και
πολυεθνικής κοινότητας παιδιών.
Ηλικιακό εύρος: 4-7 χρονών, 8-11 χρονών
Βασικοί όροι: κοινωνική και αστική επάρκεια, ενσυναίσθηση

In A Bubble [Dans sa bulle]
Εικονοβιβλίο. Marie Bretin (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2016. Voce Verso. Γαλλία. 28
σελίδες.
Αυτό το εικονοβιβλίο είναι, μαζί με το Bokstavsbarn, το μόνο κείμενο στο σώμα που εξετάζει το
θέμα της αναπηρίας. Είναι το μόνο έργο που αναπαριστά την κώφωση. Η ιστορία παρουσιάζει μια
ευτυχισμένη, συνηθισμένη ημέρα στη ζωή ενός νεαρού κοριτσιού. Η δραματικότητα του κειμένου
υπεισέρχεται όταν ξεσπάει ένας τσακωμός στην παιδική χαρά. Το κορίτσι σταματά τον καβγά και
γίνεται φίλη με το θύμα. Αυτό την επισκέπτεται για τσάι και οι δυο τους συνδέονται. Οι αναγνώστες
ίσως χρειαστεί να δουν το έργο αρκετές φορές πριν καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ της
πρωταγωνίστριας και των άλλων χαρακτήρων. Ο τίτλος μπορεί να παρέχει μια ένδειξη ότι είναι
κωφή. Με ευαισθησία, το έργο αυτό γίνεται ένα καλό εφαλτήριο για να συζητηθεί η αναπηρία. Ως
ιστορία, είναι μια σημαντική απεικόνιση της φιλίας, της επίλυσης συγκρούσεων και της
ενδυνάμωσης. Μόλις κατανοηθεί η αναπηρία, μπορεί να διαβαστεί ξανά για να εξεταστούν οι
αναπαραστάσεις των αισθήσεων που προκύπτουν σε κάθε σελίδα: οι εικόνες καταφέρνουν να
μεταδώσουν την εμπειρία της οσμής, της γεύσης, της αφής και της ακοής με τρόπο που τα
περισσότερα οπτικά κείμενα δεν αντιμετωπίζουν.
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Ηλικιακό εύρος: 8-11 χρονών
Βασικοί όροι: ενεργός συμμετοχή, ενσυναίσθηση

In A Cage [La Cage]
Ταινία μικρού μήκους. Loïc Bruyère (Σκηνοθέτης). 2016. Γαλλία. 2D κινούμενη εικόνα. 06:46
λεπτά.
Μια αρκούδα βρίσκεται κλεισμένη σε ένα κλουβί ως αξιοθέατο σε ένα πάρκο, χωρίς καμία ελπίδα
διαφυγής. Αυτή η ζωντανή γαλλική ταινία μικρού μήκους αφορά την ελευθερία και τη μουσικότητα,
καθώς η αρκούδα συνωμοτεί με μια ομάδα πουλιών που βρίσκονται εκεί κοντά για να
απελευθερωθεί από το κλουβί της. Η αναπαράσταση της ανεκτικότητας και της συνεργασίας είναι
εκλεπτυσμένη και πολύπλευρη. Οι προσεκτικοί θεατές θα εντοπίσουν το επίπεδο σεβασμού που
προσφέρει η αρκούδα στα πουλιά και αντίστροφα σε σχέση με τις διαφορετικές ικανότητές τους.
Αυτή το εξαιρετικό έργο καταδεικνύει, με χιουμοριστική διάθεση, τη βούληση να ξεπεραστούν οι
διαφορές για να αναζητηθεί αμοιβαία βοήθεια. Άλλα έργα στο σώμα που περιστρέφονται γύρω
από κλουβιά είναι το Caged για το ίδιο ηλικιακό εύρος και το Fences για μεγαλύτερους θεατές. Η
ιδέα του περιορισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συζητηθούν οι θετικές και οι αρνητικές
πτυχές του περιορισμού και των συνόρων στη σύγχρονη ζωή.
Ηλικιακό εύρος: 8-11 χρονών
Βασικοί όροι: αλληλεγγύη, ανεκτικότητα

International Father’s Day [Starptautiskā Tēva Diena]
Ταινία μικρού μήκους. Edmunds Jansons (Σκηνοθέτης). 2012. Estonian Academy of Arts.
Λετονία, Εσθονία. 2D κινούμενη εικόνα. 05:00 λεπτά.
Αυτή την φοιτητική ταινία σκηνοθετεί ο Λετονός σκηνοθέτης Edmunds Jansons στην Εσθονική
Ακαδημία Τεχνών. Αυτή η ταινία αφορά τους δεσμούς μεταξύ πατέρα και παιδιού, είτε ανθρώπων
είτε ζώων, σε μια εξαιρετικά στυλιζαρισμένη και αισθητικά ζωντανή απεικόνιση της σχέσης μεταξύ
ενός πουλιού και των παιδιών του σε ένα δέντρο, καθώς λαμβάνει χώρα κάτω από το δέντρο μια
παρέλαση. Η απεικόνιση της παρέλασης είναι χαρούμενη, καθώς περιλαμβάνει μουσική, η οποία
δημιουργεί ένα παράθυρο για τους νέους για να αναγνωρίσουν τις δικές τους μορφές εορτασμού
σε σύγκριση ή αντίθεση με αυτή που παρουσιάζεται στην ταινία. Η παράλληλη ιστορία ανάμεσα
στο πουλί και τα παιδιά του απεικονίζει ένα παγκόσμιο μήνυμα αγάπης και προστασίας ανάμεσα σε
πατέρα και παιδί, το οποίο μπορεί να επεκταθεί, ώστε να ληφθεί υπόψη ο ρόλος της συμμετοχής
ως εγγενής στην έννοια της ταυτότητάς μας και ειδικότερα σε σχέση με πτυχές της ζωής μας όπως
διατροφή, φροντίδα, ασφάλεια του σπιτιού.
Ηλικιακό εύρος: 4-7 χρονών, 8-11 χρονών
Βασικοί όροι: κοινή κληρονομιά, πολιτισμική κληρονομιά, αίσθηση του ανήκειν

M
Machine [Máquina]
Εικονοβιβλίο. Jaime Ferraz (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2017. Pato Lógico. Πορτογαλία. 32
σελίδες.
Η πανταχού παρούσα τεχνολογία είναι το θέμα αυτού του πορτογαλικού βιβλίου χωρίς λέξεις. Ένα
αγόρι παίζει σε ένα τάμπλετ σε έναν κόσμο γεμάτο ρομποτική και μικροεφευρέσεις. Ο κόσμος
αυτός δεν διαφέρει από τον δικό μας, αλλά οι εικόνες τονίζουν την αφθονία ή τον πλεονασμό των
23

μικροεφευρέσεων που γεμίζουν τη σύγχρονη ζωή. Οι εικόνες, εντυπωσιακά στυλιζαρισμένες σε
μπλε και πορτοκαλί, παροτρύνουν εμφαντικά τον αναγνώστη να αμφισβητήσει αυτή την αφθονία.
Είναι υπερβολική η εξάρτηση; Το αγόρι πηγαίνει βόλτα στο πάρκο με τον παππού του, αλλά ακόμη
και εκεί, οι περαστικοί βρίσκονται συνεχώς στα κινητά τους τηλέφωνα. Καθώς κάθονται στο
παγκάκι κάτω από μερικά δέντρα, ο παππούς δίνει στο αγόρι ένα δώρο. Τι θα μπορούσε να είναι;
Είναι ένα βιβλίο. Καθώς ανοίγει τις σελίδες, το αγόρι εισέρχεται σε έναν κόσμο περιπέτειας που δεν
σχετίζεται με την αφθονία της τεχνολογίας. Οι τελευταίες σελίδες του εικονοβιβλίου καθιστούν
ακόμα πιο σαφή την ιδεολογική στάση του συγγραφέα: το βιβλίο είναι τοποθετημένο εμφανώς
πάνω σε ένα τραπέζι, ενώ στο πάτωμα έχουν αποσυνδεθεί όλες οι ηλεκτρικές συσκευές. Το
εικονοβιβλίο αυτό αποτελεί καταλύτη για τη συζήτηση του ρόλου της τεχνολογίας στη ζωή των
νέων.
Ηλικιακό εύρος: 12-15 χρονών
Βασικοί όροι: πολιτισμική κληρονομιά

My Museum
Εικονοβιβλίο. Joanne Liu (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2017. Prestel. Γερμανία. 32 σελίδες.
Ένα μικρό αγόρι επισκέπτεται μια διάσημη ευρωπαϊκή γκαλερί τέχνης με τη μητέρα του. Του αρέσει
να περπατάει μόνος του, αλλά δεν τραβάνε πάντα την προσοχή του τα έργα τέχνης . Η απεικόνιση
της Joanne Liu για μια βόλτα σε μια γκαλερί κύρους προσφέρει έναν ζεστό και με καλό χιούμορ
τρόπο για να εμπνεύσει τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού να σκεφτούν τις
εμπειρίες τους από την τέχνη. Οι εικόνες απεικονίζονται έξυπνα από την οπτική γωνία του μικρού
αγοριού, με έμφαση στην τέχνη ως αντικείμενα που βρίσκει το αγόρι και όχι στα αριστουργήματα
που κρέμονται στους τοίχους της γκαλερί. Τα τατουάζ ενός επισκέπτη και το πλέξιμο των φυτών σε
μια γλάστρα αντιμετωπίζονται ως συγκρίσιμα με τα κανονικά έργα στο φόντο κάθε
εικονογράφησης. Αυτή η ισοδυναμία μεταξύ υψηλής και χαμηλής τέχνης ζητά από τον αναγνώστη
να επανεξετάσει τι είναι η τέχνη και γιατί την εκθέτουμε σε γκαλερί.
Ηλικιακό εύρος: 8-11 χρονών, 12-15 χρονών
Βασικοί όροι: πολιτισμική κληρονομιά

N
November [Novembre]
Ταινία μικρού μήκους. Marjolaine Perreten (Σκηνοθέτης). 2015. Γαλλία, Ελβετία. 2D κινούμενη
εικόνα. 04:04 λεπτά.
Τα ζώα που ζουν κατά μήκος μιας όχθης του ποταμού προετοιμάζονται για ένα μακρύ και κρύο
χειμώνα σε αυτή την ήσυχα δοσμένη, όμορφη κινούμενη ταινία μικρού μήκους από την Ελβετίδα
animator Marjolaine Perreten. Καθώς πέφτει η βροχή και ο ουρανός γίνεται γκρίζος, κάθε ζώο
φαίνεται να δίνει τη δική του ιδιαίτερη μάχη καθώς οι εποχές αλλάζουν από το φθινόπωρο στο
χειμώνα. Παρόλο που η αναπαράσταση δεν είναι ρεαλιστική - ο σκαντζόχοιρος και οι σαλιγκάρια
ταξιδεύουν μαζί με μια μικρή βάρκα - η απεικόνιση μιας συγκεκριμένης ευρωπαϊκής εποχής είναι
πολύ ρεαλιστική. Η ταινία δημιουργεί την ευκαιρία να εξετάσουμε τη χειμερία νάρκη και τους
βιοτόπους, τη σημασία του φαγητού και του καταφυγίου και το ρόλο του χειμώνα στην καθημερινή
ζωή. Θέματα όπως η μετανάστευση και η αειφόρος ανάπτυξη /κλιματική αλλαγή υπολανθάνουν
στην ιστορία. Η ειρηνική ατμόσφαιρα της ταινίας την τοποθετεί ως παράδειγμα θετικής
αναπαράστασης των θετικών ευρωπαϊκών αξιών.
Ηλικιακό εύρος: 4-7 χρονών
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Βασικοί όροι: συνεργασία, αλληλεγγύη, κοινή κληρονομιά

O
On the Trail
Εικονοβιβλίο. Anna Ring (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2016. Estonian Comics Society.
Εσθονία. Χωρίς αριθμούς σελίδων.
Υπάρχουν πολύ λίγα βιβλία χωρίς λέξεις που έχουν παραχθεί στην περιοχή της Βαλτικής. Πράγματι,
αυτό το έργο, από την Anna Ring που έχει εκδοθεί από την Estonian Comics Society, είναι το μόνο
σύγχρονο παράδειγμα αυτού του είδους από αυτή την περιοχή. Η εξερεύνηση του υπέροχου
κόσμου που δημιουργεί αυτή η ιστορία είναι ιδιαίτερα ευχάριστη. Στην ιστορία, τα τρόφιμα στο
σπίτι ενός πατέρα και της κόρης του έχουν κλαπεί από μια αδέσποτη γάτα που μπαίνει στο σπίτι
όταν αυτοί έχουν στραμμένη την προσοχή τους αλλού. Το κυνήγι για να βρουν το φαγητό που λείπει
και την αδέσποτη γάτα γίνεται μια περιοδεία στην ενδιαφέρουσα πόλη που ζουν για τον
αναγνώστη. Η αναπαράσταση της πόλης μέσα από την περιδιάβαση αυτή βασίζεται σε μια
συγκεκριμένη απεικόνιση της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η αδέσποτη γάτα χτυπά ξανά για
δεύτερη φορά, όταν κλέβει μια σειρά λουκάνικων από το κρεοπωλείο. Ο πατέρας και η κόρη
ακολουθούν τη γάτα, αλλά κάνουν μια μεγάλη ανακάλυψη: η γάτα φροντίζει τα γατάκια της σε μια
σπηλιά. Το εικονοβιβλίο γίνεται μια ευαίσθητη εξερεύνηση των κοινωνικών αξιών που περιβάλλουν
την οικογένεια, την αίσθηση του ανήκειν και την κοινή κληρονομιά.
Ηλικιακό εύρος: 4-7 χρονών, 8-11 χρονών
Βασικοί όροι: κοινωνική και αστική επάρκεια, αλληλεγγύη, ενσυναίσθηση

Otherwise [Anders Artig]
Ταινία μικρού μήκους. Christina Schindler (Σκηνοθέτης). 2002. Trickfilmproduktion. Γερμανία.
2D κινούμενη εικόνα. 06:35 λεπτά.
Μια ομάδα από χαμαιλέοντες που μόλις έχουν εκκολαφθεί, συνειδητοποιούν γρήγορα ότι ένας από
αυτούς είναι διαφορετικός. Όχι μόνο δεν είναι σε θέση να αλλάξει το χρώμα του για να
προσαρμοστεί στο περιβάλλον του, συμπεριφέρεται μάλιστα και διαφορετικά από τους
υπόλοιπους, ενεργώντας ανεξάρτητα και «αλλιώς». Αυτό το κλασικό κινούμενο σχέδιο από τη
Γερμανία παρέχει μια ισχυρή μεταφορά για να σκεφτεί κανείς την ομοιότητα και τη διαφορά με
έναν αλληγορικό και όχι τόσο άμεσο τρόπο. Η κατάληξη της ταινίας είναι η αποδοχή της
διαφορετικότητας και ενθαρρύνει τους θεατές να εξετάσουν το ρόλο της ανεκτικότητας και της
κατανόησης στη σταθερότητα οποιασδήποτε κοινότητας.
Ηλικιακό εύρος: 8-11 χρονών
Βασικοί όροι: αποδοχή της διαφορετικότητας, ανεκτικότητα

Owl Bat, Bat Owl
Εικονοβιβλίο. Marie-Louise Fitzpatrick (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2016. Walker. Ιρλανδία,
Ηνωμένο Βασίλειο. Χωρίς αριθμούς σελίδων.
Παιδιά ηλικίας 4-7 ετών θα βρουν πολλά για να συζητήσουν σε αυτή την ιστορία για την
ομοιομορφία και τη διαφορά. Μια οικογένεια κουκουβαγιών ενοχλείται όταν μια οικογένεια
νυχτερίδων έρχεται να μοιραστεί την άλλη πλευρά του κλαδιού τους. Αρχικά οι δύο οικογένειες δεν
έχουν τίποτα κοινό και δεν θέλουν να ικανοποιήσουν η μια τις ανάγκες της άλλης. Ωστόσο, όταν μια
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μεγάλη καταιγίδα καταστρέφει το δέντρο, η σημασία της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής
καθίσταται σαφής και για τις κουκουβάγιες και για τις νυχτερίδες. Αυτό το εικονοβιβλίο λειτουργεί
ως ένα ευαίσθητο εργαλείο που εισάγει τα πιο μικρά παιδιά σε θέματα συνεργασίας, ανίχνευσης
της διαφορετικότητας και της ανεκτικότητας ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Η απλή
και διακριτική εικονογράφηση του βιβλίου απεικονίζει την αρχικά ζηλόφθονη αλλά τελικά θετική
σχέση μεταξύ των δύο ομάδων. Ειδικότερα, η προσοχή στη λεπτομέρεια στα πρόσωπα των ζώων θα
προκαλέσει τη συναισθηματική διερεύνηση από νέους αναγνώστες. Η διάλυση των πλαισίων
προσθέτει ένα άγγιγμα καλόπιστου δράματος στη στιγμή της κρίσης που οδηγεί στη λύση της
ιστορίας.
Ηλικιακό εύρος: 4-7 χρονών
Βασικοί όροι: συνεργασία, ανεκτικότητα

P
Papa’s Boy
Ταινία μικρού μήκους. Leevi Lemmetty (Σκηνοθέτης). 2010. Ink and Light. Φινλανδία,
Ιρλανδία. CGI. 03:00 λεπτά.
Αυτή η σύντομη ταινία CGI, που έχει παραχθεί στην Ιρλανδία και τη Φινλανδία, αφορά την
αρρενωπότητα και τη θηλυκότητα. Η ταινία προετοιμάστηκε αρχικά ως μέρος ενός έργου που
εξυμνούσε τη μουσική του Σοπέν. Αν και η γνώση του έργου του Σοπέν δεν αποτελεί προϋπόθεση
για την επιτυχία της ταινίας, οι πληροφορίες αυτές προσθέτουν ένα στρώμα ευρωπαϊκού πλαισίου
στην αξία της ταινίας ως παιδαγωγικό εργαλείο. Ένα μικρό ποντίκι, κωδικοποιημένο ως αγόρι, δεν
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του πατέρα του. Ενώ ο πατέρας του ήταν διάσημος πυγμάχος, το
ποντίκι ενδιαφέρεται για χορό μπαλέτου και χορεύει φορώντας φούστα μπαλέτου. Ωστόσο, η
στιγμή που αποδεικνύεται η αξία του έρχεται όταν μια γάτα επιτίθεται στον πατέρα του. Μέσα από
το μπαλέτο, το αγόρι είναι σε θέση να ξεφύγει από τις παγίδες της γάτας και να σώσει τον πατέρα
του. Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας είναι σαφές: αποδεχτείτε τη διαφορετικότητα και αγαπάτε τους
αγαπημένους σας για το ποιοι είναι. Τα παιδιά ηλικίας 4-7 ετών θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν
σε μεγάλο βαθμό σε αυτήν την ταινία, ενώ τα παιδιά ηλικίας 8-11 ετών θα μπορέσουν να
δημιουργήσουν μια αντανακλαστική συζήτηση γύρω από τα ζητήματα που εγείρει: μη συμμόρφωση
με το φύλο, οικογένεια, ανεκτικότητα - ακόμη και η δεοντολογία της αλυσίδας τροφής ανάμεσα στις
γάτες και τα ποντίκια. Είναι ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς πώς η έννοια των ρόλων των φύλων
μπορεί να εισέλθει ή όχι στο διάλογο όταν χρησιμοποιείται αυτή η ταινία με παιδιά ηλικιών 12-15
χρονών.
Ηλικιακό εύρος: 4-7 χρονών, 8-11 χρονών, 12-15 χρονών
Βασικοί όροι: ανεκτικότητα, ισότητα, Ευρωπαϊκές αφηγήσεις

S
Saturday [Zaterdag]
Εικονοβιβλίο. Saskia Halfmouw (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2018. Leopold. Ολλανδία. 32
σελίδες.
Αυτό το βιβλίο, το οποίο περιλαμβάνει θετικά ισχυρές αναπαραστάσεις φύλου στην απεικόνιση της
ζωής κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε μια ανώνυμη ολλανδική πόλη, μπορεί να
προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τα Σαββατοκύριακα και την αναψυχή. Οι κάτοικοι της πόλης
περνούν το Σαββατοκύριακο με κάθε είδους δραστηριότητες - είτε δουλειά είτε παιχνίδι. Αυτές οι
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δραστηριότητες περιλαμβάνουν βόλτες στη βιβλιοθήκη, την πισίνα, το σούπερ μάρκετ, σε έναν
ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε όλο το κείμενο, μια πολυπολιτισμική ποικιλόμορφη ομάδα ανθρώπων
φαίνεται να συμμετέχει στην τοπική κοινότητα. Το αποτέλεσμα είναι ενθαρρυντικό. Το μήνυμα του
εικονοβιβλίου επιβεβαιώνει την αποδοχή της διαφορετικότητας ως αναπόσπαστο μέρος των
βασικών αξιών της Ευρώπης. Ως εργαλείο στην τάξη, το εικονοβιβλίο δημιουργεί την ευκαιρία να
προβληματιστεί κανείς για την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο στο πλαίσιο της ζωής του
αναγνώστη. Αυτή η ευκαιρία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τον προβληματισμό σχετικά με μια μη
προβληματική και αρμονική εκπροσώπηση της εθνοτικής, πολιτιστικής και φυλετικής
ποικιλομορφίας σε ένα μέσο δυτικοευρωπαϊκό τοπίο.
Ηλικιακό εύρος: 8-11 χρονών
Βασικοί όροι: πολιτισμική κληρονομία, αποδοχή της διαφορετικότητας

Scribble [ﺸﺔW ]
Εικονοβιβλίο. Rinad Hamed (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2015. Al Hadaek Group. Λίβανος,
Παλαιστίνη. 28 σελίδες.
Αυτό το κομμάτι είναι το μοναδικό Παλαιστινιακό εικονοβιβλίο που αντιπροσωπεύεται στο σώμα.
Εκδομένο στο Λίβανο από την παλαιστινιακής καταγωγής συγγραφέα Rinad Hamed, το Scribble
λαμβάνει υπόψη τον ρόλο της τέχνης στην παιδική ηλικία και στο σπίτι. Ένα αγόρι και η αδελφή του
ζωγραφίζουν όλους τους τοίχους του σπιτιού τους χρησιμοποιώντας τα πάντα,
συμπεριλαμβανομένου του σώματος τους ως ένα είδος καμβά. Η μητέρα τους έρχεται για να
θυμώσει στα παιδιά, αλλά καταλήγει να γελάει και να μπει και αυτή στο παιχνίδι τους. Η οπτική
αφήγηση τελειώνει με τη μητέρα να βοηθά τα παιδιά της να ζωγραφίζουν στους τοίχους,
μετατρέποντας το σπίτι σε μια τοιχογραφία-αναπαράσταση της οικογενειακής αγάπης. Το
εικονοβιβλίο είναι ένας πολύ ενδιαφέρον τρόπος για να ενθαρρύνει τα παιδιά να σκεφτούν τη
σχέση γονέων και παιδιών στο σπίτι.
Ηλικιακό εύρος: 4-7 χρονών
Βασικοί όροι: συνεργασία

Shambles [Balbúrdia]
Εικονοβιβλίο. Teresa Cortez (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2015. Pato Lógico. Πορτογαλία. 32
σελίδες.
Αυτή είναι μια ζεστή, πλούσια ιστορία για την κατοχή πολλών παιχνιδιών. Ένα μικρό αγόρι ζει σε μια
πολύ ακατάστατη κρεβατοκάμαρα γεμάτη από παιχνίδια. Αγνοεί το χάος που μεγαλώνει και
μεγαλώνει, μέχρι που ξαφνικά ζωντανεύει. Το αγόρι εκδιώκεται από την κρεβατοκάμαρα από την
τεράστια στοίβα των παιχνιδιών και συνειδητοποιεί ότι πρέπει να καθαρίσει. Το εικονοβιβλίο
ανταποκρίνεται στις ανησυχίες για την κοινωνία των καταναλωτών, όπως η σύγκρουση ανάμεσα
στο "θέλω" και το "έχω ανάγκη" όταν πρόκειται για αντικείμενα που έχουμε στην κατοχή μας. Η
οπτική αφήγηση δημιουργεί μια ευκαιρία να συζητηθεί η ευθύνη για αειφόρο ανάπτυξη και η
υπερκατανάλωση. Τα παιδιά ηλικίας 8-11 ετών θα βρουν πολλά για να πουν, καθώς συζητούν την
αξία ορισμένων αντικειμένων σε σχέση με άλλα και την ευθύνη μας για να εξασφαλίσουμε ένα
περιβάλλον τακτοποιημένο, καθαρό και οργανωμένο.
Ηλικιακό εύρος: 4-7 χρονών, 8-11 χρονών
Βασικοί όροι: sustainable development/climate change
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Speechless
Ταινία μικρού μήκους. Robin Polák (Σκηνοθέτης). 2016. Τσεχία, Γερμανία. Live action. 06:00
λεπτά.
Αυτή η προκλητική και βαθυστόχαστη ταινία μπορεί αρχικά να δυσκολεύει τους θεατές που
περιμένουν μια ταινία χωρίς λέξεις. Η γερμανική / τσεχική παραγωγή χρησιμοποιεί την φωνή του
λόγου, με τους ηθοποιούς να μιλάνε σε μια σκόπιμα ανόητη-χωρίς νόημα γλώσσα. Το αποτέλεσμα
είναι να αποξενώνει τον θεατή από τις ομιλούμενες λέξεις, επιτρέποντάς μας να επικεντρωθούμε
περισσότερο σε αυτό που πιστεύουμε ότι λέγεται και τα συμφραζόμενά του μέσα στην οπτική
ακολουθία. Αυτή η τεχνική μας φέρνει στη θέση του αγοριού που χάνεται σε ένα πολυκατάστημα.
Μια μητέρα, που ψωνίζει παιχνίδια με την κόρη της, προσπαθεί να το βοηθήσει. Υποθέτοντας ότι
δεν μιλάει τη γλώσσα, κάνει χειρονομίες με αυτοκινητάκια για να καταλάβει από πού προέρχεται.
Το αγόρι αρπάζει μια πλαστική μπανιέρα και την γεμίζει με μικροσκοπικές φιγούρες, για να
αναπαραστήσει μια γεμάτη βάρκα μεταναστών που ζητούν άσυλο στις ακτές της Ευρώπης. Χτυπά
τη βάρκα στο πάτωμα, τονίζοντας την καταστροφική έκβαση του ταξιδιού. Αυτή η ισχυρή ταινία
είναι ένα προκλητικό, πολύπλοκο, με μεγάλη επιρροή και πολύ ισχυρό εργαλείο για την
ενθάρρυνση της συζήτησης με παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών. Η χρήση της γλώσσας χωρίς νόημα
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση του ρόλου της γλώσσας ως μέρος των
πολιτιστικών ταυτοτήτων.
Ηλικιακό εύρος: 12-15 χρονών
Βασικοί όροι: συμπερίληψη, Ευρωπαϊκές αφηγήσεις

Super Big [Super Grand]
Ταινία μικρού μήκους. Marjolaine Perreten (Σκηνοθέτης). 2014. Γαλλία, Ελβετία. 2D
κινούμενη εικόνα. 01:32 λεπτά.
Ένα γιγαντιαίο κορίτσι με την κάπα ενός υπερήρωα φτάνει σε μια πόλη σε ένα νησί και φοβίζει
όλους τους μικροσκοπικούς πολίτες. Αν και προσπαθεί να δείξει την καλοσύνη της βοηθώντας τους
πολίτες, αυτοί παραμένουν φοβισμένοι γι’ αυτήν. Ένα ηφαίστειο στην απέναντι πλευρά του νησιού
αρχίζει να βγάζει καπνό καθώς προετοιμάζεται για έκρηξη και το «σούπερ μεγάλο» κορίτσι δεν
μπορεί να το σταματήσει χωρίς τη βοήθεια της ακόμα μεγαλύτερης μητέρας της. Αυτή η σύντομη,
εκκεντρική ταινία αγγίζει πολλά θέματα σχετικά με τη σύγχρονη ζωή, όπως οι φυσικές καταστροφές
και η αστική ανάπτυξη, για να μεταδώσει ένα απλό μήνυμα σχετικά με την ανατροπή κάποιων
προκαταλήψεων. Η αδυναμία της «σούπερ μεγάλης» κοπέλας έρχεται σε αντίθεση με τον φόβο των
πολιτών γι’ αυτήν, προτρέποντας τον θεατή να εκφράσει υποθέσεις για τις δικές του προσδοκίες
και, κατά συνέπεια, εισάγει το θέμα της ανεκτικότητας. Αυτό το γλυκό ελβετικό κινούμενο σχέδιο
έχει τον ίδιο σκηνοθέτη με ακόμη μια ταινία στο σώμα, το November, αν και θεματικά οι δύο είναι
πολύ διαφορετικές.
Ηλικιακό εύρος: 4-7 χρονών, 8-11 χρονών, 12-15 χρονών
Βασικοί όροι: ανεκτικότητα

T
The City [La Ciudad]
The Countryside [El campo]
Εικονοβιβλίο. Rosa Capdevila (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2016. Spain. 12 σελίδες (το κάθε
ένα).
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Αν και τα wimmelbooks είναι σπάνια στο σώμα, καθώς έχουν παιδαγωγικές προκλήσεις στο
μέγεθος και τη λεπτομέρεια των εικόνων τους, έχει γίνει μια εξαίρεση για αυτά τα δύο
καταπληκτικά ισπανικά βιβλία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενθάρρυνση συζήτησης για
την αστική ζωή και τη ζωή στην ύπαιθρο και τον ρόλο των δύο περιβαλλόντων στη διαμόρφωση του
ποιοι είμαστε σήμερα. Περιέχουν τις καλύτερες πτυχές του σύγχρονου wimmelbook: έναν εορτασμό
της πολυμορφίας, μια ευρεία χρήση οπτικών σημάτων για την τόνωση του διαλόγου προς όλες τις
κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων της ρύπανσης και της κοινωνικής και αστικής
επάρκειας. Αυτά τα μεγάλα αλλά σύντομα βιβλία περιέχουν ακολουθίες πανοραμάτων που
απεικονίζουν τις καθημερινές εμπειρίες της ζωής στην πόλη και την ύπαιθρο στην Ισπανία. Οι
τελευταίες σελίδες κάθε βιβλίου μας μεταφέρουν μέσα σε ένα «τυπικό» αστικό σπίτι και ένα
«τυπικό» εξοχικό σπίτι, για να μας αποκαλύψουν οικογένειες που τρώνε το δείπνο τους. Οι
αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα βιβλία ως εφαλτήριο για να εξετάσουν τον
τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να αναπαρασταθεί η ζωή τους σε ένα τέτοιο βιβλίο - ή, πράγματι,
εάν η αναπαράσταση αυτή τους φαίνεται αυθεντική. Η δυνατότητα διαλόγου ανάμεσα στα δύο
αυτά έργα ενισχύει την επίδρασή τους στον αναγνώστη.
Ηλικιακό εύρος: 4-7 χρονών, 8-11 χρονών
Βασικοί όροι: Ευρωπαϊκές αφηγήσεις, αειφόρος ανάπτυξη/κλιματική αλλαγή

The Elephant and the Bicycle [Le Velo de l’elephant]
Ταινία μικρού μήκους. Olesya Shchukina (Σκηνοθέτης). 2014. Folimage / La Boite. France,
Russisa. Paper cut-out. 09:05 λεπτά.
Αυτή η γαλλική παραγωγή από την ρωσικής καταγωγής σκηνοθέτη Olesya Shchukina είναι μια
τρυφερή και σημαντική ιστορία για την αειφόρο ανάπτυξη, την κοινωνική και την αστική επάρκεια
και την ενεργό συμμετοχή στην κοινότητα κάποιου. Το αστέρι της ταινίας είναι ο ελέφαντας, ο
οποίος εργάζεται ως καθαριστής δρόμου σε μια όμορφη κινούμενη γραφική πόλη. Ωστόσο, η ζωή
του ελέφαντα αλλάζει όταν βλέπει μια διαφήμιση για ένα ποδήλατο σε μια τεράστια πινακίδα στο
κέντρο της πόλης. Παρά το γεγονός ότι εργάζεται ως καθαριστής δρόμου, ο ελέφαντας δεν έχει
χρήματα. Οδηγούμενος από την επιθυμία του να αγοράσει το ποδήλατο, ο ελέφαντας εργάζεται
μανιωδώς μέχρι να μαζέψει το αναγκαίο ποσό. Ωστόσο, όταν αγοράζει το ποδήλατο κάνει μια
φοβερή ανακάλυψη: είναι σχεδιασμένο για έναν μικρό άνθρωπο, όχι για έναν τεράστιο ελέφαντα.
Καταρρακωμένος και μελαγχολικός, ο ελέφαντας κρύβεται στο σπίτι του. Έξω, τα σκουπίδια
γεμίζουν την πόλη, μέχρι που η πλατεία της πόλης μετατρέπεται σε ένα βουνό από σακούλες
σκουπιδιών. Ο ελέφαντας αποφασίζει να προσθέσει το ποδήλατό του στο σωρό σκουπιδιών,
προτού μετανιώσει και το προσφέρει σε ένα μικρό κορίτσι. Τα παιδιά ηλικίας 8-11 ετών θα
ανταποκριθούν σε αυτήν την εκπληκτικά βαθιά απεικόνιση θεμάτων όπως χρήματα, σκουπίδια,
κατάθλιψη, ετερότητα, καταναλωτισμός. Η ασάφεια του τέλους της ταινίας, στην οποία ο
ελέφαντας προφανώς επιστρέφει στον παλιό του ρόλο ως καθαριστής δρόμου, θα προκαλέσει
επίσης συζήτηση για την κοινωνική και αστική επάρκεια. Κάποιοι θεατές μπορεί να παραμείνουν
αναποφάσιστοι σχετικά με το αν θεωρούν ή όχι ευτυχές το τέλος.
Ηλικιακό εύρος:8-11 χρονών
Keywords: κοινωνική και αστική επάρκεια, αειφόρος ανάπτυξη/κλιματική αλλαγή

The Hedgehog and the City [Igel und die Stadt]
Ταινία μικρού μήκους. Evalds Lacis (Σκηνοθέτης). 2013. Animacijas Brigade. Γερμανία,
Λετονία. Stop motion. 10:22 λεπτά.
Αυτό το όμορφο παράδειγμα stop-motion από τη Βαλτική (Λετονία) ξεκινά με μια απεικόνιση του
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ρόλου της βιομηχανίας σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο: μια χιονισμένη δασική σκηνή καταστρέφεται
και μια πόλη αναδύεται στη θέση της. Στο κέντρο της πλατείας της πόλης βρίσκεται ένα πάρκο στο
οποίο κατοικεί μια ομάδα άγριων ζώων. Η πλειοψηφία της αφήγησης παρουσιάζει τα ζώα να
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή: βοηθούν τους
ανθρώπους δουλεύοντας σε μια πληθώρα διαφορετικών ρόλων που πρέπει να πληρώνονται με
μετρητά. Καθώς μπαίνουν στους ρόλους τους, η ταινία απεικονίζει μια ποικιλία συνηθισμένων
αλληλεπιδράσεων από την κανονική ζωή: παιδική ηλικία, νυχτερινή ζωή, πωλητές τροφίμων
δρόμου. Η ανατροπή αποκαλύπτεται στο τέλος καθώς τα ζώα συναντιούνται στην πλατεία τη νύχτα
για να μετρήσουν τα λεφτά που έχουν αποκτήσει. Ο μεγάλος σωρός μετρητών στη μέση της
πλατείας είναι αρκετός για να κατεδαφιστεί η πόλη και να επιστρέψει ο φυσικός πλούτος της
περιοχής. Η ταινία κλείνει με τα ζώα να εξαλείφουν τον αστικό χώρο και να δημιουργούν εκ νέου το
παλιό τους οικοσύστημα. Ενώ η ταινία αντιπροσωπεύει το θέμα της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσα
από την αναπαράσταση του δίπτυχου φύσης / πόλης και ζώου / ανθρώπου, η εξέλιξη της αφήγησης
προσφέρει και άλλες ανατρεπτικές προσεγγίσεις.
Ηλικιακό εύρος:8-11 χρονών
Βασικοί όροι: κοινωνική και αστική επάρκεια, πολιτισμική κληρονομιά

The House
Ταινία μικρού μήκους. Veronika Zacharová (Σκηνοθέτης). 2016. Tomas Bata University.
Τσεχία. 2D κινούμενη εικόνα. 05:00 λεπτά.
Η τσέχικης καταγωγής σκηνοθέτης Veronika Zacharová προσφέρει στους θεατές ηλικίας 8-11
χρόνων μια μοναδική ματιά στα οικουμενικά θέματα της οικίας και της αίσθησης του ανήκειν. Όταν
μια οικογένεια εγκαταλείπει το σπίτι της για ένα νέο διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, το σπίτι
ξεριζώνεται για να τους ακολουθήσει και να τους κερδίσει πίσω. Μια ιστορία σύγκρουσης ανάμεσα
στις παλιές και τις νέες τεχνολογίες και τρόπους ζωής αρχίζει καθώς το σπίτι ακολουθεί τη μόνη
διαθέσιμη ένδειξη: ένα φυλλάδιο για ένα μπλοκ στέγασης υψηλής τεχνολογίας στη μέση της πόλης.
Ο ρυθμός της ταινίας είναι δυναμικός και η αφήγησή της είναι συναρπαστική. Η συναισθηματική
σημασία της ταινίας θα προκαλέσει μια θετική συζήτηση για το μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο
οποίο ζούμε και ονομάζουμε σπίτι. Από την προοπτική των ευρωπαϊκών αφηγήσεων, γίνεται
δυνατή η χρήση αυτής της ταινίας για να ληφθεί υπόψη η σχέση μεταξύ χωριών και πόλεων ως
μεταναστευτικό πρότυπο στη σύγχρονη ζωή. Από αυτή την άποψη, το έργο συνδέεται με το The
Return ως παράδειγμα της ενίοτε τεταμένης αλλά πάντα σημαντικής σχέσης μεταξύ της υπαίθρου
και της πόλης.
Ηλικιακό εύρος:8-11 χρονών
Βασικοί όροι: αειφόρος ανάπτυξη/κλιματική αλλαγή, Ευρωπαϊκές αφηγήσεις

The Mediterranean [Mediterraneo]
Εικονοβιβλίο. Armin Greder (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2017. Orecchio Acerbo. Αυστραλία,
Ιταλία, Ελβετία. 35 σελίδες.
Αυτό το παράδειγμα εικονοβιβλίου που ασχολείται με το θέμα της μεταναστευτικής κρίσης είναι
λιγότερο ελπιδοφόρο από τους άλλα. Πράγματι, το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί ως μνημόσυνο για
τις ζωές που χάθηκαν στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη Μεσόγειο. Η ιστορία ανοίγει με το
ασταθές σώμα ενός άνδρα που βυθίζεται στα βάθη της σκοτεινής θάλασσας, πριν ανατραπεί για να
δείξει στον αναγνώστη ποιες ήταν οι συνθήκες που οδήγησαν τον άνθρωπο στο θάνατό του. Η βία
σε μια ανώνυμη χώρα οδηγεί μια κοινότητα ανθρώπων να δραπετεύσουν για τη ζωή τους καθώς η
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πόλη τους τυλίγεται στις φλόγες του πολέμου. Στρυμωγμένοι πάνω σε μια βάρκα, αναζητούν
ασφαλές πέρασμα στη Μεσόγειο. Αυτό το εκπληκτικό, δύσκολο, οδυνηρό έργο είναι ένα υπόδειγμα
του κειμενικού είδους χωρίς λέξεις. Δείχνει την ισχυρή δυνατότητα δημιουργίας νοημάτων από
αυτό το είδος βιβλίου, καθώς οι αναγνώστες καλούνται να εξετάσουν εάν οι επιβάτες θα
επιβιώσουν στο πέρασμά τους προς τη Μεσόγειο και αν οι επιβάτες φτάσουν στην ακτή, ποιο
καταφύγιο θα βρουν εκεί. Ξεφυλλίζοντας τις σελίδας της οπτικής αφήγησης θα ενθαρρύνει τους
αναγνώστες να μιλήσουν για την ανείπωτη πραγματικότητα της μεταναστευτικής κρίσης. Με αυτόν
τον τρόπο, η Μεσόγειος είναι ένα ισχυρό εργαλείο σε ομάδες που επιθυμούν να συζητήσουν
σοβαρά ένα από τα πιο απαιτητικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ακτές της Ευρώπης.
Ηλικιακό εύρος:12-15 χρονών
Βασικοί όροι: Ευρωπαϊκές αφηγήσεις, ανθρώπινα δικαιώματα

To the Market [Naar de Markt]
Εικονοβιβλίο. Noëlle Smit (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2017. Querido. Ολλανδία. 32
σελίδες.
Αυτό το βιβλίο είναι μια απλή απεικόνιση μιας μητέρας και μιας κόρης που κάνουν βόλτα σε μια
τοπική αγορά. Ο αναγνώστης μυείται σε μια σειρά εμπειριών, συμπεριλαμβανομένης μιας ποικιλίας
τροφίμων και αγαθών, που πωλούνται από μια πολυπολιτισμική και πολυεθνική σειρά εμπόρων. Το
αποτέλεσμα είναι εορταστικό. Καθώς μητέρα και κόρη διανύουν την αγορά, καθίσταται σαφές ότι η
ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι εξ ορισμού πλουραλιστική. Η ζωντανή, φιλική οπτική αφήγηση
δημιουργεί έναν τρόπο για τους μικρούς αναγνώστες ηλικίας 4-7 ετών να εξετάσουν το ρόλο των
τροφίμων και των αγορών στη ζωή τους, όπως ο ρόλος που παίζει η αγορά στην κοινότητα του
αναγνώστη και ο τρόπος με τον οποίο ο χώρος της αγοράς αποτελεί εγγενές στοιχείο των
κοινωνικών ευρωπαϊκών ταυτοτήτων.
Ηλικιακό εύρος:4-7 χρονών
Βασικοί όροι: αποδοχή της διαφορετικότητας, πολιτισμική κληρονομιά

W
Waterloo & Trafalgar
Εικονοβιβλίο. Olivier Tallec (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2012. Enchanted Lion. Γαλλία, ΗΠΑ.
Χωρίς αριθμούς σελίδων.
Ο πόλεμος και η βία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Ευρώπης καθώς και τoυ
παρόντος της, αλλά η ρητή αναπαράσταση αυτών των θεμάτων μπορεί να αποτελέσει πρόκληση
στο πλαίσιο της τάξης. Αυτό το εικονοβιβλίο του Γάλλου καλλιτέχνη Olivier Tallec θέτει με
ευαισθησία αυτά τα θέματα με ένα θετικά χιουμοριστικό και μη βίαιο τρόπο. Δύο αντίπαλοι
στρατιώτες κάθονται στις δύο πλευρές ενός χαρακώματος σε ένα πεδίο μάχης κατά τη διάρκεια της
εκεχειρίας. Η σκηνή παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η
σύνδεση γίνεται με ένα φιλικό, χιουμοριστικό, πολύχρωμο τρόπο, παρέχοντας τη δυνατότητα
συζήτησης για την πραγματική βία που διαφαίνεται στο βιβλίο. Η ένταση, που υπεκφεύγει από όλο
το εικονοβιβλίο, καταρρέει στο τέλος της οπτικής αφήγησης. Η εικόνα μεγαλώνει από το κοντινό
πλάνο των δύο χαρακτήρων και ο αναγνώστης συνειδητοποιεί ότι το ζευγάρι βρίσκεται στην ίδια
αρένα και όχι στις δύο πλευρές ενός διχασμού. Το σημείωμα του εκδότη στην αρχή του κειμένου
παρουσιάζει το ιστορικό πλαίσιο των ονομάτων: για το λόγο αυτό, το συγκεκριμένο εικονοβιβλίο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για τη διερεύνηση του ρόλου των συγκρούσεων στη διαμόρφωση
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της ευρωπαϊκής ιστορίας.
Ηλικιακό εύρος: 12-15 χρονών
Βασικοί όροι: κοινωνική και αστική επάρκεια, Ευρωπαϊκές αφηγήσεις

We Had to Leave [Meidän piti lähteä]
Εικονοβιβλίο. Sanna Pelliccioni (Συγγραφέας/εικονογράφος). 2018. Kustantamo S&S.
Φινλανδία. 41 σελίδες.
Αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα ενός βιβλίου χωρίς λέξεις που ασχολείται με το θέμα της
μεταναστευτικής κρίσης. Το We Had to Leave είναι πιο ήπιο και πιο χαρούμενο από άλλα παρόμοια
παραδείγματα στο σώμα όπως το Migrando, το Orizzonti, και το Mediterraneo. Ενώ η πλειοψηφία
των εικονοβιβλίων χωρίς λέξεις που αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα, το διαχειρίζονται ως μια
τραγωδία, αυτό το φινλανδικό παράδειγμα του υποείδους αυτού διαπραγματεύεται το
συγκεκριμένο ζήτημα παρέχοντας ένα μήνυμα ελπίδας. Μια οικογένεια εγκαταλείπει τη βία και τον
πόλεμο για μια ζεστή χώρα και ακολουθεί μια ομάδα προσφύγων προς τον ωκεανό. Φτάνοντας
στην παραλία, επιβιβάζονται σε βάρκες και ταξιδεύουν μέσα από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα σε
μια ξένη γη. Το κείμενο δεν σταματά εκεί, αλλά δείχνει την άφιξη των μεταναστών και την τελική
επιτυχή τους πολιτογράφηση και ενσωμάτωση σε μια ανώνυμη χώρα. Τα πέταλα που πέφτουν από
τα δέντρα στην πρώτη εικόνα αντιστοιχούν προς εμπειρία των παιδιών του κειμένου από την πρώτη
χιονόπτωση στο τέλος του μυθιστορήματος. Η οπτική αφήγηση είναι εξαιρετική και τα παιδιά θα
μπορέσουν να δημιουργήσουν τα δικά τους πολιτισμικά προϊόντα στη βάση των περίπλοκων
τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αυτής της αφήγησης. Για παράδειγμα, πολλές
σελίδες εστιάζονται σε ένα μοναδικό αντικείμενο για να δημιουργήσουν ένα σημείο-κλειδί που
αλλάζει την εξέλιξη της αφήγησης. Αυτό το όμορφο και αναζωογονητικό βιβλίο χωρίς λέξεις είναι
μια σημαντική αντίθεση με τις τραγωδίες που σηκώνουν το βάρος της υπόθεσης άλλων κειμένων
που ασχολούνται με τα ίδια θέματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι, ως παράδειγμα εικονοβιβλίου
χωρίς λέξεις, προσφέρει μια θετική αναπαράσταση της νέας ιθαγένειας που αποκτούν οι
πρόσφυγες.
Ηλικιακό εύρος: 8-11 χρονών
Βασικοί όροι: ανθρώπινα δικαιώματα, αίσθηση του ανήκειν, πολιτότητα

Where’s the Starfish?
Εικονοβιβλίο. Barroux (Συγγραφέας/εικονογράφος)2016. Egmont Press. Γαλλία, Ηνωμένο
Βασίλειο. 32 σελίδες.
Η συνέχεια του Barroux στο Where's the Elephant αναπτύσσεται στην ίδια βάση. Η λαϊκή μορφή του
wimmelbook, όπως το Where's Wally, γίνεται καταλύτης για ένα σημαντικό μήνυμα για την
προστασία του περιβάλλοντος. Τα παιδιά μπορούν να διασκεδάσουν εντοπίζοντας του αστερίες στα
πανοράματα της θαλάσσιας ζωής που γεμίζουν κάθε δισέλιδο, αλλά πέρα από αυτό, καθώς
ξεφυλλίζουν τις σελίδες, το λανθάνον μήνυμα του βιβλίου γίνεται σιγά σιγά εμφανές. Ο θαλάσσιος
χώρος εξαντλείται για τα ψάρια, καθώς όλο και περισσότερα σκουπίδια γεμίζουν τις σελίδες. Η
διάθεση του εικονοβιβλίου αλλάζει από τη χαρούμενη ζωή των ωκεανών στη στενάχωρη
ατμόσφαιρα ενός μολυσμένου, υπό εξαφάνιση βιοτόπου. Τα παιδιά θα είναι σε θέση να εξετάσουν
τις δικές τους προσδοκίες για το κείμενο: η εξέλιξη της ιστορίας ήταν αυτή που αναμενόταν; Μήπως
η αλλαγή του τόνου τους εκπλήσσει; Επιπλέον, μπορούν να γίνουν συνδέσεις σχετικά με το ρόλο
της αειφόρου ανάπτυξης στο μέλλον που έχει το περιβάλλον: ζητήματα όπως το υπερβολικό
πλαστικό, η διάθεση αποβλήτων και τα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη μπορούν να εξαχθούν και
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να διερευνηθούν σε ένα περιβάλλον τάξης.
Ηλικιακό εύρος: 4-7 χρονών
Βασικοί όροι: αειφόρος ανάπτυξη/κλιματική αλλαγή
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Παραρτήματα
3.1
3.2

Γλωσσάρι εννοιών του Πλαισίου Πολιτισμικής Ανάλυσης
Βάση Δεδομένων της Βιβλιογραφίας κειμένων με Πολιτισμική Θεματική

Γλωσσάρι βασικών εννοιών στο Πλαίσιο Πολιτισμικής Ανάλυσης DIALLS
Θέμα
Διαθέσεις

υποθεμα
Ορισμός
Ανεκτικότητα - Αποδοχή «Ανεκτικότητα είναι σεβασμός, αποδοχή και
εκτίμηση της πλούσιας ποικιλομορφίας των
πολιτισμών του κόσμου μας, των ειδών έκφρασής
μας και των τρόπων του να είναι κανείς ανθρώπινος.
Καλλιεργείται με τη γνώση, την ειλικρίνεια, την
επικοινωνία και την ελευθερία της σκέψης, της
συνείδησης και των πεποιθήσεων. Ανεκτικότητα
είναι αρμονία στη διαφορετικότητα […] Η
ανεκτικότητα είναι, πάνω απ’ όλα, μία ενεργή στάση
που παρακινείται από την αναγνώριση των
οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των
θεμελιωδών ελευθεριών των άλλων» (ΟΥΝΕΣΚΟ
1995, 5).

Ενσυναίσθηση

Η ανεκτικότητα περιλαμβάνει την πρόληψη του
εκφοβισμού και μία ανοιχτή στάση απέναντι στην
ποικιλομορφία της πολιτισμικής έκφρασης.
Ενσυναίσθηση έχει οριστεί ως «αυτό που συμβαίνει
όταν θέτουμε τον εαυτό μας στην κατάσταση του
άλλου και βιώνουμε τα συναισθήματα αυτού του
ατόμου σαν να ήταν δικά μας» (Lipman 2003, 269).
Η ενσυναίσθηση περιλαμβάνει αμοιβαία κατανόηση.

Συμπερίληψη

Συνύπαρξη

Η συμπερίληψη μπορεί να οριστεί ως οι στάσεις και
οι δράσεις που υποστηρίζουν τη συμμετοχή ενός
ατόμου στον διάλογο σε όλο το εύρος της
ποικιλομορφίας.
Για
να
διευκολύνεται
η
συνεργασία, οι άνθρωποι πρέπει να εκτιμούν την
ποικιλομορφία, να σέβονται τους άλλους και να
είναι
διατεθειμένοι
τόσο
να
ξεπερνούν
προκαταλήψεις όσο και να συμβιβάζονται
(Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο,
Συμβούλιο
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006).
Αποδοχή της
Εξύμνηση
των
πολιτισμικών
διαφορών.
διαφορετικότητας
Περιλαμβάνει την κατανόηση της κουλτούρας του
άλλου, τον σεβασμό και την ανάπτυξη της
πολιτισμικής ταυτότητάς τους.
Ανθρώπινα δικαιώματα Τα «δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες σε
κάθε πτυχή της ζωής των ανθρώπων» (ΣτΕ 2010, 8).
Δημοκρατία
Το να δίνεται στους πολίτες η ευκαιρία να
συμμετέχουν άμεσα τόσο στις διαδικαστικές όσο και
στις κοινωνικές διαστάσεις της λήψης αποφάσεων.
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Ισότητα

Η ενεργή επιδίωξη κάποιου να καταφέρει να είναι
ίσος ειδικά ως προς την κοινωνική θέση, τα
δικαιώματα ή τις ευκαιρίες.
Αλληλεγγύη
Το να δρας από κοινού, μοιράζοντας ισότιμα και
δίκαια τόσο τα προνόμια (δηλαδή: την ευημερία)
όσο και τις δυσκολίες. Αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα
κοινωνικής ευθύνης και είναι έμμεσα συνδεδεμένο
με την ενσυναίσθηση.
Παγκοσμιοποίηση
Η διαδικασία της αλληλεπίδρασης και της
ενσωμάτωσης μεταξύ ανθρώπων, εταιρειών και
κυβερνήσεων παγκοσμίως.
Κοινωνική Ευθύνη Αειφόρος
Αυτή σχετίζεται με κοινωνικά και οικονομικά
Ανάπτυξη/Κλιματική
θέματα
Αλλαγή
και ορίζεται ως «η ανταπόκριση στις ανάγκες της
σημερινής γενιάς χωρίς να διακινδυνεύεται η
ικανότητα
των
μελλοντικών
γενιών
να
ανταποκριθούν στις δικές τους ανάγκες» (δηλαδή: η
διασφάλιση μίας καλύτερης ποιότητας ζωής για
όλους, στον παρόν και στο μέλλον). Μία διάσταση
της αειφόρου ανάπτυξης είναι η αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής.
Πολιτότητα
Το να είσαι μέλος μίας χώρας και να έχεις
δικαιώματα και υποχρεώσεις που πηγάζουν από
αυτό. Κάθε υπήκοος μίας χώρας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θεωρείται πολίτης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η πολιτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν
αντικαθιστά την εθνική πολιτότητα: είναι μία
προσθήκη σε αυτή. Η πολιτότητα είναι συνδεδεμένη
με την ανεκτικότητα και την δημοκρατία, με την
ενεργή πολιτότητα να ορίζεται ως «η οικοδόμηση
μίας ανοιχτής και δημοκρατικής κοινωνίας» (ΣτΕ &
ΕΣ 2015, 25).
Κοινωνική και Πολιτική Αυτές εμπεριέχουν προσωπική, διαπροσωπική και
Επάρκεια
διαπολιτισμική ικανότητα. Καλύπτουν όλα τα είδη
συμπεριφοράς που προετοιμάζουν τους ανθρώπους
για τη συμμετοχή τους με έναν αποτελεσματικό και
εποικοδομητικό τρόπο στην κοινωνική και
εργασιακή
ζωή,
ειδικά
σε
αυξανόμενα
ποικιλόμορφες κοινωνίες, όπως και για την επίλυση
συγκρούσεων όπου είναι απαραίτητο.
Η πολιτική επάρκεια παρέχει τα εφόδια στους
ανθρώπους για την πλήρη συμμετοχή τους στην
αστική ζωή, με βάση τη γνώση για κοινωνικές και
πολιτικές έννοιες και δομές και μία αφοσίωση στην
ενεργή και δημοκρατική συμμετοχή (ΕΚ & ΣτΕ
2006).
Ενεργός Συμμετοχή
Αναφέρεται στην ανάμειξη του ατόμου σε σχέση με
τους
αστικούς,
πολιτικούς,
κοινωνικούς,
οικονομικούς, νομικούς και πολιτισμικούς τομείς
της κοινωνίας.
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Συνεργασία
Ευρωπαϊκή
Οντότητα

Ανήκειν

Το να δουλεύεις μαζί για το κοινό καλό. Αυτό
συμβαίνει σε μία ποικιλία επιπέδων, από
διαπροσωπικό μέχρι διακρατικό επίπεδο.
Ένας τρόπος να αντιληφθεί κάποιος τη συμμετοχή
του σε κοινές κοινότητες (π.χ., οικογένειες, σχολείο,
ομάδες, γειτονιές) ή ένα συναίσθημα ανήκειν σε μία
κοινότητα.

Κοινή Κληρονομιά

Συσχετίζεται με τις πολιτισμικές κληρονομιές, όπως
αυτές εκφράζονται μέσω της έννοιας ενός κοινού
πολιτισμικού υπόβαθρου. Υπό αυτήν την έννοια,
συνδέεται με την ιδέα της «κοινής κληρονομιάς», η
οποία ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως
τα κοινά «ιδανικά» και οι κοινές «αρχές» (πβ., για
παράδειγμα, ΣτΕ 2014β, 1). Οι γλώσσες αποτελούν,
επίσης, μέρος της «κοινής κληρονομιάς» (ΣτΕ
2008β, 3).
Πολιτισμική Κληρονομιά Εκφράσεις των τρόπων ζωής που έχουν αναπτυχθεί
από την κοινότητα και κληροδοτούνται από γενιά σε
γενιά. Αυτές εμπεριέχουν συνήθειες, πρακτικές,
μέρη, αντικείμενα, καλλιτεχνικές εκφράσεις και
αξίες.
Ευρωπαϊκές Αφηγήσεις Οι κοινές ιστορίες που έχουν διαμορφώσει ιστορικά
το τι είναι η Ευρώπη σήμερα και πώς την
αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι. Αυτό περιλαμβάνει
μορφές μετανάστευσης, τόσο αναγκαστικές όσο και
οικειοθελείς.
Πίνακας 1: Γλωσσάρι βασικών εννοιών στο Πλαίσιο Πολιτισμικής Ανάλυσης DIALLS
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English Title
A day on the beach
A priori
Alike
Ant
Atention, fairy passage!
Babel
Baboon on the Moon
Bee & Me
Belonging
Big Finds a Trumpet
Birthday Gift
Bob
Bon Voyage
Boomerang
Bounce Bounce
Brick By Brick
Caged
Capital
Changeons!
Chiripajas
Collision
Dance
Dangle
Departure
Diary of a Fridge
Dog On A Digger
Dog On A Train

Original Title
Um dia na praia
A priori
Alike
Ant
Attenzione, Passagio Fiabe!
Babel
Baboon on the Moon
Bee & Me
Belonging
Big Finds a Trumpet
Doğum Günü Hediyesi
Bob
Bon Voyage
Bumerangas
Bounce Bounce
Abasso i muri [Down the walls]
Caged
Capital
Changeons!
Chiripajas
Collision
Dança
Dangle
Partida
Diary of a Fridge
Dog On A Digger
Dog On A Train

Author/Director
Bernardo P. Carvalho
Schmitt, Maïté
Daniel Martínez, Lara Rafa Cano Méndez
Julia Ocker
Mario Ramos
Arnoud Wierstra
Christopher Duriez
Alison Jay
Jeannie Baker
Dan Castro
Behiç Ak
Jacob Frey
Fabio Friedli
Ilja Bereznickas
Brian Fitzgerald
Giuliano Ferri
Duncan Annand
Afonso Cruz
Francesco Guistozzi
Olga Poliektova, Jaume Quiles
Max Hattler
João Fazenda
Phil Traill
André Letria
Joséphine Derobe
Kate Prendergast
Kate Prendergast

Gender of Year
Author/Director
of Production
Related Countries
Media Type
Male
2008 Portugal
Picturebook
Female
2017 Germany
Film
Mixed
2015 Spain
Film
Female
2017 Germany
Film
Male
2010 Italy
Picturebook
Male
2016 Netherlands Picturebook
Male
2002 UK
Film
Female
2016 UK
Picturebook
Female
2004 Australia, UK Picturebook
Male
2017 UK
Film
Female
2007 Turkey
Picturebook
Male
2009 Germany
Film
Male
2011 Switzerland Film
Male
2012 Lithuania
Film
Male
2014 Ireland, Italy Picturebook
Male
2016 Switzerland Picturebook
Male
2018 UK
Picturebook
Male
2014 Portugal
Picturebook
Male
2017 Switzerland Picturebook
Mixed
2017 Russia, Spain Film
Male
2005 Germany, UK Film
Male
2015 Portugal
Picturebook
Male
2003 France, UK
Film
Male
2015 Portugal
Picturebook
Female
2011 France
Film
Female
2017 UK
Picturebook
Female
2016 UK
Picturebook

Dream of living
Emptiness
Enough
Excentric City

Όνειρο για ζωή
Vazio
Enough
Excentric City

Alkisti Kokorikou, Pinelopi Kokkali
Catarina Sobral
Anna Mantzaris
Béatrice Coron

Unclear/Unstated
2011
Female
2014
Female
2018
Female
2014

Fables in Delirium: The Hen, the
Elephant and the Snake
Falling Letters
Fences
Ferdo the Giant Bird
FLATLIFE
Foundations
Foxly's Feast
Free Art
Free the Lines
French Roast
Going Fishing
Goldilocks and the three bears
Goodbye Toys
Head Up
Horizons
Hurdy Gurdy
I Walk with Vanessa
I'm Out of Here
Ice Dream
In A Bubble
In A Cage
In The Silence of the Forest
Inside Outside
International Father's Day
Island

Les Fables en délire: La Poule,
l’Eléphant et le Serpent
Bokstavsbarn
Ploty
Ferdo, veliki ptič
FLATLIFE
Foundations
Foxly's Feast
Free Art
Free the Lines
French Roast
Going Fishing
Boucle d'or & les trois ours
CIAO CIAO GIOCATTOLI
HeadsUp
Orizzonti
Hurdy Gurdy
Mein Weg mit Vanessa
JEG RØMMER
Ice Dream
Dans sa bulle
La Cage
En el Silencio del bosque
Dedans Dehors
Starptautiskā Tēva Diena
Eiland

Fabrice Luang Vija
Erik Rosenlund
Natalia Krawczuk
Andreja Peklar
Jonas Geirnaert
Frederik Villumsen
Owen Davey
Nicolas Bro
Clayton Junior
Fabrice Joubert
Guldies
Rascal
MARTA PANTALEO
Mentor Gottfried
Paola Formica
Daniel Seideneder, Daniel Pfeiffer
Kerascoët
Mari Kanstad Johnsen
Julie Fournier
Marie Bretin
Loïc Bruyère
Cristina Perez Navarro
Anne-Margot Ramstein, Matthias Aregui
Edmunds Jansons
Mark Janssen

Male
2011 France
Film
Male
2014 Denmark, Sweden
Film
Female
2015 Poland
Film
Female
2016 Slovenia
Picturebook
Male
2004 Belgium
Film
Male
2014 Denmark
Film
Male
2010 UK
Picturebook
Male
2015 France
Film
Male
2016 Brazil, UK
Picturebook
Male
2009 France
Film
Unclear/Unstated
2018 Sweden
Film
Unclear/Unstated
2015 [2002]
France
Picturebook
Female
2016 Italy
Picturebook
Male
2015 UK
Film
Female
2015 Italy
Picturebook
Male
2011 Germany
Film
Mixed
2018 France, Germany,
Picturebook
US
Female
2016 Norway
Picturebook
Female
2018 France
Film
Female
2016 France
Picturebook
Male
2016 France
Film
Female
2010 Spain
Picturebook
Mixed
2017 France
Picturebook
Male
2012 Latvia
Film
Male
2018 Netherlands Picturebook

Jubilee
Knight
Laymun
Little Red Riding Hood
Look Outside

Jubilé
Ίππος
Laymun
Le petit chaperon rouge
Guarda Fuori

Coralie Soudet, Charlotte Piogé, Marion
Duvert, Marie El Kadiri, Agathe Marmion
Thanasis Radolgou
Catherine Prowse, Hannah Quinn
Rascal
Silvia Borando

2016
Unclear/Unstated
2013
Female
2017
Male
2002
Female
2017

Greece
Portugal
UK
France, US

France
Greece
UK
France
Italy

Film
Picturebook
Film
Picturebook

Film
Film
Film
Picturebook
Picturebook
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Page NumbersFilm Length
32 pages
05:40
08:02
03:37
40 pages
40 pages
06:00
32 pages
32 pages
04:20
30 pages
03:10
06:14
02:00
64 pages
22 pages
24 pages
32 pages
40 pages
01:30
02:20
32 pages
06:00
Foldable
08:30
24 pages
24 pages

4-7 years

✓

✓

8-11 years
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

06:44
02:00
✓

✓

04:40 ✓
04:15 ✓
07:00

✓
✓

30 pages

32 pages

✓
✓

✓
✓

32 pages
Leporello

12-15 years
✓

10:00
01:54 ✓
✓
03:30

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

24 pages
36 pages

✓

40 pages
40 pages

03:30 ✓
✓

diversity
cooperation
diversity
active participation diversity
social/civic competence
active participation
social/civic competence
sustainable dev
human rights
social/civic competence
sustainable dev
globalisation
social/civic competence
sustainable dev
active participation
cooperation

✓

cultural heritages

cultural heritages
tolerance

cultural heritages
inclusion

diversity
human rights

social/civic competence

empathy

active participation
active participation

inclusion
empathy
tolerance

✓
✓
✓

28 pages
06:46

belonging

solidarity
solidarity

✓

48 pages
48 pages

✓
05:00

✓
✓

✓

32 pages

tolerance
shared inheritances
cooperation

✓
✓

07:27
05:00
04:41

diversity

cultural heritages
tolerance

✓

solidarity

✓
✓

belonging
belonging

cultural heritages
✓

03:50 ✓

26 pages
44 pages

empathy

cultural heritages
✓

03:00 ✓
36 pages

human rights
citizenship

inclusion

32 pages
08:17
03:00

Social ResponsibilityLiving TogetherDispositions Being European
sustainable dev
sustainable dev
inclusion
active participation
empathy
social/civic competence
democracy
shared inheritances
cultural heritages
empathy
belonging
sustainable dev
belonging
diversity
inclusion
cultural heritages
European narratives
human rights
inclusion
European narratives
sustainable dev
inclusion
cooperation
solidarity
equality
globalisation
shared inheritances
sustainable dev
European narratives
sustainable dev
globalisation
cultural heritages
shared inheritances
social/civic competence
sustainable dev
European narratives
cooperation
cooperation

active participation

European narratives
cultural heritages
belonging

English Title
Loup Noire
Lucky Dip
Maa Baa
Machine
Migrating
Miriam's stray dog
Mobile
My Museum
My street:A World of Difference
Neighbourwood
Nightshift
November
Office Noise
On the Trail
Once Upon a Snowstorm
Otherwise
Out from the Deep
Out of the Blue
Overseas
Owl Bat, Bat Owl
Papa's Boy
Piccolo Concerto
Pipsqueak Prince
Professional Crocodile
Red Riding Hood
Red Thread
Regeneration
Saturday
Scribble
Shadows
Shambles
Shoe
Shuma
Speechless
Super Big
Taps
Thaumatrope, the 2 sides of life
The Amazing Little Worm
The Big Dog
The Box
The Broken Boiler
The Chicken Thief
The City
The Countryside
The Dance of the Sea
The Dog Who Was A Cat Inside
The Elephant and the Bicycle
The Giant Carrot
The Great Migration
The Hedgehogs and the City
The House
The Illustrated City
The Law of the Jungle
The Little Red Plane
The Mediterranean
The Mitten

Original Title
Author/Director
Loup Noire
Antoine Guilloppé
Lucky Dip
Emily Skinner
Maa Baa
Ahmad Saleh
Máquina
Jaime Ferraz
Migrando
Mariana Chiesa Mateos
Miriami kodutu koer
Andres Tenusaar
Mobile
Verena Fels
My Museum
Joanne Liu
Mijn straat: een wereld van verschil Ann de Bode
Neighbourwood
Eddy Hohf, Patrik Knittel, Fynn Große-Bley
Yövuoro
Samppa Kukkonen, Sara Wahl, Simo
Novembre
Marjolaine Perreten
Office Noise
Torben Søttrup
On the Trail
Anna Ring
Once Upon a Snowstorm
Richard Johnson
Anders Artig
Christina Schindler
Iz Dubine
Katrin Novaković
Out of the Blue
Jay, Alison
Outremer
Hadrien Bonnet, Adrien Calle
Owl Bat, Bat Owl
Marie-Louise Fitzpatrick
ISÄN POIKA
Leevi Lemmetty
Piccolo Concerto
Ceylan Beyoglu
Le Trop petit prince
Zoia Trofimova
Professione Coccodrillo
Marichiara Di Giorgio, Giovanna Zoboli
Caperucita Roja
Pedro Perles
Punainen lanka
Filippa Hella
Regeneration
Freddie Barber
Zaterdag
Saskia Halfmouw
Kharbasha 456ر8
Rinad Hamed
Sombras
Marta Monteiro
Balbúrdia
Teresa Cortez
Shoe
Qian Shi
Shuma
Lucija Mrzljak
Speechless
Robin Polák
Super Grand
Marjolaine Perreten
Taps
Matthew Gravelle
Thaumatrope, the 2 sides of life
Effie Pappa
The Amazing Little Worm
Gentilini, Anna
Der große Hund
Beatrice Rodriguez
The Box
Merve Cirisoglu Cotur
Taikapuikot
Meria Palin
Le voleur de Poule
Beatrice Rodriguez
La Ciudad
Capdevila, Roser
El campo
Capdevila, Roser
La Danse de la Mer
Laetititia Devernay
The Dog Who Was A Cat Inside
Siri Melchior
Le Velo de l'elephant
Olesya Shchukina
La Carotte géante
Pascale Hecquet
La Grande migration
Iouri Tcherenkov
Igel und die Stadt
Evalds Lacis
Domek
Veronika Zacharová
Kuvitettu kaupunki
Jan Andersson
La Loi du plus fort
Pascale Hecquet
The Little Red Plane
Charlotte Blacker
Mediterraneo
Armin Greder
La Moufle
Clementine Robach
The Prince Charming & The Purple Princess Il principi azurro, la principessa fuxia Riccardo Francaviglia,Margherita Sgarlata
The Red Herring
Pipopingviini
Leevi Lemmetty
The Return
O Regresso
Natalia Chernysheva
The Return
O Regresso
Natalia Chernysheva
The Surprise
La Surprise
Janik Coat
The Treehouse
De Boomhut
Marije Tolman, Ronald Tolman
The whale, the boy and the sea in between
Η φάλαινα,
them
το αγόρι και η θάλασσα ανάµεσα
ΠΕΡΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ
The White Book
Il Libro Bianco
Borando, Silvia, Pica, Elisabetta & Clerici,
The Yellow Balloon
De gele ballon
Charlotte Dematons

Gender of Year
Author/Director
of Production
Related Countries
Media Type
Male
2004 France
Picturebook
Female
2001 UK
Film
Male
2015 Germany
Film
Male
2017 Portugal
Picturebook
Female
2010 Argentina, Italy,Picturebook
Spain
Male
2015 Estonia
Film
Female
2010 Germany
Film
Female
2017 Germany
Picturebook
Female
2012 Belgium
Picturebook
Male
2016 Germany
Film
Mixed
2004 Finland
Film
Female
2015 France, Switzerland
Film
Male
2008 Denmark
Film
Female
2016 Estonia
Picturebook
Male
2018 UK
Picturebook
Female
2002 UK
Film
Female
2014 Croatia
Film
Female
2014 UK, US
Picturebook
Male
2017 France
Film
Female
2016 Ireland, UK
Picturebook
Male
2010 Finland, IrelandFilm
Female
2016 Germany, Turkey
Film
Female
2002 France, RussiaFilm
Female
2017 Italy
Picturebook
Male
2010 Spain
Picturebook
Female
2016 Finland
Picturebook
Male
2007 UK
Film
Female
2018 Netherlands Picturebook
Female
2015 Palestine, Lebanon
Picturebook
Female
2017 Portugal
Picturebook
Female
2015 Portugal
Picturebook
Unclear/Unstated
2010 Norway
Film
Female
2016 Croatia, EstoniaFilm
Male
2016 Czech Republic,
Film
Germany
Female
2014 France, Switzerland
Film
Male
2003 UK
Film
Female
2008 Greece
Film
Female
2017 Austria, UK
Film
Female
2011 France, Germany
Picturebook
Unclear/Unstated
2017 Turkey, UK
Film
Female
2018 Finland, UK Picturebook
Female
2010 France
Picturebook
Female
2016 Spain
Picturebook
Female
2016 Spain
Picturebook
Female
2016 Switzerland Picturebook
Female
2002 Denmark, UK Film
Female
2014 France
Film
Female
2013 France
Film
Male
1998 France
Film
Male
2013 Germany
Film
Female
2016 Czech RepublicFilm
Male
2010 Finland
Film
Female
2015 Belgium, France
Film
Female
2010 UK
Film
Male
2017 Italy, Switzerland,
Picturebook
Australia
Female
2014 France
Film
Mixed
2018 Italy
Picturebook
Male
2017 Finland, IrelandFilm
Female
2014 Portugal, Russia
Picturebook
Female
2013 France, RussiaFilm
Female
2010 France
Picturebook
Mixed
2009 Netherlands Picturebook
Female
2018 Greece
Picturebook
Mixed
2013 Italy
Picturebook
Female
2003 Netherlands Picturebook

38

Page NumbersFilm Length
28 pages
03:15
05:00
32 pages
68 pages
05:00
06:25
32 pages
16 pages
04:00
06:19
04:04
03:45
Unpaged
36 pages
06:35
06:45
32 pages
03:47
Unpaged
03:00
06:00
07:00
32 pages
80 pages
50 pages
01:00
32 pages
28 pages
32 pages
32 pages
03:45
06:05
06:00
01:32
03:00
01:30
03:31
24 pages
06:48
32 pages
24 pages
12 pages
12 pages
68 pages
03:13
09:05
05:45
07:51
10:22
05:00
04:17
06:06
03:30
35 pages
08:10
36 pages
06:37
36 pages
03:00
44 pages
32 pages
Unpaged
48 pages
28 pages

4-7 years

✓

8-11 years
✓
✓
✓

12-15 years

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

Social ResponsibilityLiving TogetherDispositions Being European
empathy
diversity
cultural heritages
diversity
tolerance
cultural heritages
human rights
European narratives
cultural heritages
diversity
tolerance
cultural heritages
diversity
cultural heritages
inclusion
cooperation
inclusion
cooperation
solidarity
citizenship
empathy
social/civic competence
solidarity
empathy
empathy
diversity
tolerance
inclusion
cultural heritages
solidarity
cultural heritages
empathy
European narratives
cooperation
tolerance
active participation equality
inclusion
belonging
sustainable dev
citizenship
cultural heritages
active participation
belonging
sustainable dev
diversity
cultural heritages
cooperation
belonging
sustainable dev
human rights
empathy
sustainable dev
human rights
inclusion
European narratives
tolerance
inclusion
sustainable dev
inclusion
belonging
citizenship
empathy
human rights
European narratives
social/civic competence
tolerance
European narratives
European narratives
sustainable dev
diversity
social/civic competence
diversity
inclusion
empathy
belonging
social/civic competence
sustainable dev
European narratives
active participation
social/civic competence
globalisation
human rights
European narratives
solidarity
shared inheritances
equality
shared inheritances
sustainable dev
equality
belonging
belonging
cultural heritages
globalisation
sustainable dev
cultural heritages
belonging
globalisation

English Title
THREADS
To the Market
Topsy Turvy World
Triangle at the circus
Tripe and Onions
Two Friends
Unplugged
View from above
Walls Walls
Waterloo & Trafalgar
We Had to Leave
What A Masterpiece!
What the scissors did?
When the Night Fell
Where is the Elephant?
Where is the Starfish?
Whistleless
Who Is This Coming?
Why?
Zoo

Original Title
Tråder
Naar de Markt
Verrückte Welt
Triangolo al circo
Szalontüdö
Deux amis
Unplugged
Vu d'en haut
Murs Murs
Waterloo & Trafalgar
Meidän piti lähteä
Che Capolavoro!
Ką padarė žirklės?
כשירד הלילה
Where is the Elephant?
Where is the Starfish?
Fløjteløs
Kim Bu Gelen?
Zachem?
Tierenduin

Author/Director
Torill Kove
Noëlle Smit
Atak
Borando, Silvia
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