
 
 

 

 

Ένα  καινούργιο κορίτσι εμφανίζεται στο σχολείο. Είναι ‘άλλου χρώματος’- στην περίπτωσή 

μας φοράει  μπλούζα άλλου χρώματος. Η υποδοχή είναι ψυχρή και σιγά-σιγά χτίζεται 

αρνητικό κλίμα. Δεν της απαντούν σε ερωτήσεις, κάνουν  πηγαδάκια και την αποκαλούν 

περιφρονητικά ‘μπλε’. Βιώνει αποκλεισμό.  Δεν συμμετέχει στο μάθημα. 

Στο μάθημα της μουσικής της δίνεται η ευκαιρία να δείξει το ταλέντο της και η 

δημοτικότητά της αυξάνεται. Την θέλουν στην παρέα. Έχουν πια κάτι κοινό. Αρχίζουν να 

φορούν όλοι πολύχρωμα ρούχα, βιώνοντας πια θετικά την διαφορετικότητα. 

Έχετε παρατηρήσει από διάφορους ρόλους το θέμα, και ειδικότερα, έχετε ακούσει ότι της 

μιλούν περιφρονητικά. Το ‘μπλε’ είναι βρισιά που επαναλαμβάνεται. Συμπληρώστε το 

ερωτηματολόγιο από τη θέση του ρόλου που σας δόθηκε. 

Το τραγούδι της ταινίας 

EMB PARTY 
 
We saw him-he was lonely 
We saw him- he was sad 
We told him to ignore them 
He told us that's not enough 
 
We told him to be patient 
We told him to stay strong 
He told us "thanks for kindness" 
"But that is not enough" 
 
Well, there is a party in EMB 
Would you like to join us or talk to me? 
 
Well, there is a party in EMB 
Looking for happiness? That's the place you 
can be! 
 
We saw him-he shared his thought 
We told him: "it's good you talked" 
We saw him- he had a smile 
We told him: "that's good for life!" 
 

ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΤΟΥ ΕΜΒ (Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΕΜΒ) 
 
Τον είδαμε-ήταν μοναχικός 
Τον είδαμε-ήταν λυπημένος 
Του είπαμε να τους αγνοήσει 
Μας είπε ότι δεν είναι αρκετό 
 
Του είπαμε να κάνει υπομονή 
Του είπαμε να παραμείνει δυνατός 
Μας είπε «Ευχαριστώ για την καλοσύνη σας 
αλλά δεν είναι αρκετό αυτό» 
 
Λοιπόν, υπάρχει πάρτυ  στην παρέα του 
ΕΜΒ, θα θελες να έρθεις ή έστω να μου 
μιλήσεις; 
 
Λοιπόν, υπάρχει πάρτυ  στην παρέα του 
ΕΜΒ. Ψάχνεις την ευτυχία; Σ’ αυτό το μέρος 
μπορείς να ρθείς! 
 
Τον είδαμε-μοιράστηκε τις σκέψεις του 
Του είπαμε, «Είναι καλό που μίλησες» 
Τον είδαμε- είχε ένα χαμόγελο 
Του είπαμε, «Αυτό είναι καλό για τη ζωή» 
 

 Πιστεύετε ότι η επιλογή του τραγουδιού έγινε τυχαία από τον καθηγητή στην 

ταινία;  

 Τι νομίζετε ότι είπαν τα παιδιά που την  έφτιαξαν; 

 Θεωρείτε ότι η προβολή της ταινίας με φύλλα εργασίας  τα ιστορικά καταγραφής 

είναι καλό υλικό για πρόληψη ή για παρέμβαση; 


