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ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

• Τί ορίζουμε ως “διαφορετικό”;

• Με ποιους τρόπους μπορεί κάποιος να διαφέρει;



Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

• Θέλουμε να διαφέρουμε;

• Πώς αντιμετωπίζουμε εμείς οι ίδιοι όσα μας καθιστούν “διαφορετικούς”;

• Είναι σημαντικό για εμάς να μας αποδέχονται οι άλλοι;

• Πώς αισθανόμαστε, όταν μας απορρίπτουν και πώς, όταν μας αποδέχονται;



Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

• Πώς αντιμετωπίζουμε συνήθως όσα καθιστούν κάποιον άλλον άνθρωπο “διαφορετικό”

από εμάς; Γιατί;

• Συχνά προσπαθούμε να αποδείξουμε στους άλλους την αξία μας. Ένας τρόπος για να

το πετύχουμε είναι να τα “βάλουμε” με κάποιον “διαφορετικό” και φαινομενικά πιο

αδύναμο από εμάς.Πώς το κρίνετε αυτό;

• Τί χάνουμε, όταν απορρίπτουμε το “διαφορετικό” και αντίστοιχα τί κερδίζουμε, όταν το

αποδεχόμαστε;



Στο τέλος της ταινίας οAuggie λέει:

“Ίσως εάν γνωρίζαμε τι σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι, θα ξέραμε ότι κανένας δεν είναι

συνηθισμένος”.



• Πώς θα μπορούσαμε να ξέρουμε τι σκέφτεται κάποιος άλλος άνθρωπος;

• Ποιο θα ήταν το κέρδος για εμάς, εάν προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τί σκέφτεται ή

νιώθει ο άλλος;



ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ

• Ο Auggie μπορεί να διαφέρει εξωτερικά από τους συνομηλίκους του αλλά τελικά

εσωτερικά έχει τις ίδιες ανάγκες και επιθυμίες με τους υπόλοιπους.

• Ποιες είναι οι κοινές ανάγκες και επιθυμίες, που μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι;



ΑΛΛΑΓΗ

• Πώς άλλαξε ο Auggie, όταν τον αποδέχθηκαν ως φίλο τους ο Jack, η Summer και τα

υπόλοιπα παιδιά;

• Τί άλλαξε στον Jack, όταν αποδέχθηκε τον Auggie ως φίλο του και έπαψε πλέον να

ντρέπεται για εκείνον;

• Τί άλλαξε στην ζωή του Julian;

• Πώς μπορεί να αλλάξει εμάς τους ίδιους η αποδοχή ή η μη-αποδοχή του

“διαφορετικού”;



ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
ΗΡΩΩΝ - ΘΕΑΤΩΝ



ΗΡΩΕΣ

• Πώς ένιωθε οAuggie στην αρχή και πώς στο τέλος;

• Πώς ένιωθε ο Jack;

• Πώς ένιωθε ο Julian;

• Πώς ένιωθαν οι γονείς τουAuggie;

• Πώς ένιωθε η αδελφή τουAuggie;

• Πώς ένιωθε η φίλη της αδελφής του;



ΘΕΑΤΕΣ

• Πώς αισθανθήκατε εσείς στην αρχή και στο τέλος της ταινίας;

• Ποια σκηνή σας “άγγιξε” περισσότερο;

• Πώς λειτουργεί η “συγκίνηση” μέσω της τέχνης;



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ

• Οικογένεια

• Σχολείο

• Φίλοι


