„Inaczej nie znaczy gorzej – Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu”.
Celebrowanie w pandemii na świecie i u nas – wyjątkowe.
46 Prezydent USA ma swoją playlistę 46 piosenek z okazji swojej inauguracji.
My z okazji 8 obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Zespole Placówek
Szkolno - Wychowawczych w Głogowie udostępniamy playlistę 8 filmów i seriali
dotyczących tematyki autyzmu.

Wybierz z playlisty coś dla siebie. Wesoły,

wzruszający, romantyczny, a może kryminał?

W każdym z nich znajdziesz

niesamowitego bohatera - będzie inny niż wszyscy, ale czy to znaczy że gorszy?
Bohaterowie są absolutnie wyjątkowi. Bawią, uczą, wzruszają, a przede
wszystkim pozwalają nam zobaczyć i zrozumieć codzienne zmagania z życiem osób
autystycznych oraz ich bliskich. Osoby ze spektrum autyzmu mają ogromne trudności
w interakcjach społecznych, nie potrafią odnaleźć się w grupie, wykazują
niespotykane zdolności, odczytywanie i okazywanie emocji jest dla nich problemem,
funkcjonują według wyuczonych schematów, wszystko traktują dosłownie i z
ogromną powagą.
1. “The Big Bang Theory” ( w Comedy Central - „Teoria wielkiego
podrywu”. Sitkom inny niż wszystkie. Epopeja o genialnych „nerdach”.

Fizycy Leonard i Sheldon rozumieją wszystko począwszy od nieuchronnego
przyciągania czarnej dziury, a skończywszy na skomplikowanej budowie atomu. Ale
jeśli złożycie te atomy w kobietę, wtedy ich rozumowanie nagle się kończy. A kiedy
Penny, kobieta ze wszystkimi atomami we właściwym miejscu, wprowadza się do
mieszkania naprzeciwko, wszechświat Leonarda i Sheldona zaczyna się rozszerzać do
rozmiarów, których nigdy nie podejrzewali. Perypetie grupy przyjaciół w kilku
sezonach, których łączy niesamowita postać Sheldona. zainspirowana osobami z
Zespołem Aspergera. Po sukcesie tego serialu został nakręcony
1a."Młody Sheldon" to prequel kultowego serialu "Teoria wielkiego
podrywu".

Jest to historia dziewięcioletniego Sheldona Coopera w
dzieciństwie (Iain Armitage), który jest niezwykle utalentowanym, bardzo bystrym,
ale także dość ekscentrycznym chłopcem.
2. ”Nazywam się Khan” (film, 2010,Indie, dramat społeczny/romans)

Film opowiada historię muzułmanina Rizvana Khana
(Shahrukh Khan) i jego żony Mandiry Khan. Mężczyzna chce przekroczyć granicę w
Nowym Jorku, ale jego nazwisko i zespół Aspergera czynią go podejrzanym w związku
z atakami. Rizvan jest bardzo inteligentny, ale syndrom Aspergera ma wpływ na jego
kontakty z innymi ludźmi - np. unika kontaktu wzrokowego, każdy komentarz
rozumie bardzo dosłownie i jest nadwrażliwy na dźwięki, zapachy i kolory. Związek
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3.”Nadzwyczajni” (film, rok produkcji 2019, Francja)

Bruno (Vincent Cassel) i Malik (Reda Kateb) są
najlepszymi kumplami. Na pierwszy rzut oka wszystko ich dzieli – temperament,
zainteresowania, a nawet religia. Łączy natomiast gorąca przyjaźń oraz fakt, że od
dwudziestu lat czynnie działają na rzecz autystycznych dzieci i młodzieży. W
prowadzonych przez siebie ośrodkach szkolą młodych ludzi z trudnych dzielnic, aby ci

fachowo zajmowali się przypadkami zakwalifikowanymi przez medycynę jako trudne i
złożone.
4. “The Good Doctor” (serial, rok produkcji 2017-, USA, dramat)

Shaun

Murphy

(Freddie

Highmore) jest ambitnym lekarzem, cierpiącym na autyzm i zespół Sawanta, który
pragnie rozpocząć pracę w szpitalu św. Bonawentury w San Jose. Sceptyczne
nastawienie zarządu uniemożliwia mu jednak rozpoczęcie tam współpracy. Wkrótce
ma miejsce poważny wypadek, w trakcie którego młody doktor ratuje życie
poszkodowanym, a następnie otrzymuje posadę w lokalnym szpitalu. Charyzmatyczny
chirurg próbuje udowodnić personelowi, że jego przypadłość nie stanowi przeszkody
w

ratowaniu

innym

życia.

5. „Nieobecni". Policjant o przenikliwym umyśle i tajemnicze śledztwo.

Serial o bohaterze z Aspergerem (Piotr
Głowacki) i wątek kryminalny w tle? Tego na polskim ekranie jeszcze nie było. Najnowsza
produkcja Player Original. Zagadkowa fabuła serialu. Intryguje i wciąga.

6."Latarnia na wybrzeżu orek". Szczęście w sercu Patagonii.

To wzruszająca opowieść o nierozerwalnej więzi
człowieka z naturą i bezwarunkowej przyjaźń, jaką potrafią okazywać zwierzęta. W
otoczeniu rajskiej przyrody patagońskiego parku narodowego każdy z bohaterów
odnajduje swoje szczęście. Ten film jest jak poemat o urokach prostego życia i wierze
w lepsze jutro, mimo życiowych trudności. Chłopiec cierpi na autyzm, nie mówi, nie
okazuje uczuć, nie komunikuje się z otoczeniem. Jego zachowanie zmienia się po
obejrzeniu programu na temat orek.
7."Adam". Miłość w blasku gwiazd

Amerykański komediodramat o trudnej miłości,
jaka połączyła młodą autorkę książek dla dzieci i zamkniętego w sobie geniusza, to
jeden z najsłynniejszych filmów poruszających temat życia z Aspergerem. Tytułowy

Adam (Hugh Dancy) jest introwertykiem zafascynowanym Kosmosem. Po śmierci
ojca mieszka samotnie w eleganckiej dzielnicy Nowego Jorku. Życiową rutynę
bohatera przerywa pojawienie się nowej sąsiadki, Beth (Rose Byrne). Dziewczynę
intryguje ekscentryczny sposób bycia Adama i już wkrótce pomiędzy bohaterami
rodzi się silna więź. Niestety, na drodze do szczęścia tej dwójki staje wiele
przeciwieństw losu, które sprawiają, że ich miłość zostaje wystawiona na ciężką
próbę.Film pokazuje, jak wielki wysiłek muszą podjąć osoby z zespołem Aspergera,
żeby otworzyć się na drugiego człowieka. "Adam" to piękny i wzruszający obraz o
akceptacji, pokonywaniu własnych barier i trudnej drodze do samodzielności.
8.Rain Man .Triumf braterskiej miłości. (film, rok produkcji 1988, USA,
dramat/komedia) . Ten oscarowy klasyk w gwiazdorskiej obsadzie jest zarazem jedną
z pierwszych kinowych produkcji poruszających temat autyzmu.

Charlie (Tom Cruise) dowiaduje się, że ojciec, który go
porzucił wiele lat temu, zmarł. W testamencie został zamieszczony tajemniczy wpis o
tym, że Charlie ma brata Raymonda (Dustin Hoffman), zamkniętego w domu opieki.
Raymond ma autyzm, umie w pamięci rozwiązywać skomplikowane zadania
matematyczne z niesamowitą szybkością. Ojciec zostawił swoją fortunę Raymondowi,
który nawet nie rozumie, do czego służą pieniądze. Charlie jest rozgoryczony faktem,
że ojciec trzymał w tajemnicy życie Raymonda. Wykrada on brata z zakładu i razem
wyruszają w podróż, aby się poznać.

8.a „Atypowy”. Trudny krok w dorosłość (serial, rok produkcji 2017-, USA,
dramat/komedia)

Serial wyprodukowany przez Netflix pokazuje
codzienność amerykańskiego nastolatka z zespołem Aspergera i jego bliskich w
bardzo lekki i humorystyczny sposób. Sam (w tej roli Keir Gilchrist) wygląda jak
typowy uczeń liceum, ale bardzo różni się od rówieśników. Bohater ma zespół
Aspergera, przez co znacznie trudniej mu obcować w towarzystwie, zawierać
znajomości i przyjaźnie, chodzić na randki i przeżywać problemy charakterystyczne
dla nastoletniego wieku.
Źródła:
www.filmweb.pl
Karolina Liszewska
Player.pl
https://www.filmweb.pl/serial/M%C5%82ody+Sheldon-2017-788971/descs
AGNIESZKA MAŁGORZATA ADAMSKA
"Nieobecni". serial dostępny w Playerze!Źródło: materiały partnera WP

„Inaczej nie znaczy gorzej – Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu”.
Celebrowanie w pandemii na świecie i u nas – wyjątkowe.
46 Prezydent USA ma swoją playlistę 46 piosenek z okazji swojej inauguracji.
My z okazji 8 obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Zespole Placówek
Szkolno - Wychowawczych w Głogowie udostępniamy playlistę 8 filmów i seriali
dotyczących tematyki autyzmu.

Wybierz z playlisty coś dla siebie. Wesoły,

wzruszający, romantyczny, a może kryminał?

W każdym z nich znajdziesz

niesamowitego bohatera - będzie inny niż wszyscy, ale czy to znaczy że gorszy?
Bohaterowie są absolutnie wyjątkowi. Bawią, uczą, wzruszają, a przede wszystkim
pozwalają nam zrozumieć ich sposób odbierania świata.
1.”Big Bang Theory”. Sitkom inny niż wszystkie. Epopeja o genialnych
nerdach”
1a.”Młody Sheldon”. Prequel Teorii wielkiego podrywu. Sheldon jako
genialny, ekscentryczny 9 latek.
2.”Nazywam się Khan”. W stylu oscarowego Slumdog –milioner z ulicy.
3.”Nadzwyczajni”. Film z naszej branży.
4. „The Good Doctor” . Doogie Howser - lekarz medycyny i Doktor House
w jednym.
5.”Nieobecni".Tajemnicze śledztwo.
6.”Latarnia na wybrzeżu orek”. Wzruszający, malowniczy.
7.”Adam”.Miłość w blasku gwiazd.
8.”Rain Man „ .Kultowy, braterska miłość.
8a. „Atypowy”. Trudny krok w dorosłość, premiera w wakacje.
Źródła:
www.filmweb.pl
Karolina Liszewska
Player.pl

https://www.filmweb.pl/serial/M%C5%82ody+Sheldon-2017-788971/descs
AGNIESZKA MAŁGORZATA ADAMSKA ,Nieobecni". serial dostępny w Playerze! Źródło: materiały partnera WP

