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ANNE-BABA ve EĞİTİMCİLER İÇİN
TAVSİYE FİMLER
Pedagoji Derneği olarak çocuk konusunda doğru adımlar atılması için mektuplar ve bildiriler
yayınlıyoruz. Aynı zamanda doğru yapıldığını düşündüğümüz işleri de duyurmayı bir görev biliyoruz.
Bu amaçla şu ana kadar birçok kitap, mekân, oyun ve internet sitesi tavsiyelerinde bulunduk. Uzun
süredir de anne-babalar, eğitimciler ve çocukla çalışanlar için tavsiye edebileceğimiz filmler
üzerinde çalışıyoruz. Bazen bir film, bir kitap kadar farkındalık kazandırabiliyor. Hayata bakış
açımıza katkı sunabiliyor. Bu nedenle eğitici özelliği olan birçok filmi değerlendirdik ve bu listeyi
hazırladık. Bu çalışma ile amacımız anne-babalara ve eğitimcilere çocuk konusunda yeni
farkındalıklar sağlamaktır.
Seçtiğimiz filmlerin çocuğa bakan bir tarafı mutlaka var. Bazı filmler çocuk dünyasını tanımamızı
sağlıyor. Bazıları ise anne-baba-çocuk ilişkisini dikkat çekici şekilde vurguluyor. Bir kısım filmler
modern eğitim sistemine, çocuk eğitim tarzımıza yönelik anlamlı eleştiriler getiriyor. Bir kısmında
da küçümsediğimiz çocukların tarihte nice güzel işler yaptığına tanıklık ediyoruz.
Film izleyicilerinin şu konularda dikkatli olmasını öneriyoruz:


Bu filmler yetişkinlerin izleyebileceği filmlerdir, çocuklarla birlikte izlenecek filmler
değildir. Bu nedenle, yetişkinlerin filmleri izlerken yanlarında çocuk olmamasına özen
göstermeleri gerekmektedir.



Filmler, teması açısından tavsiye edilmiştir. Tavsiye edilen filmlerin içinde ahlaki
değerlerimiz ve kendi kültürümüzle çelişen sahneler olabilir. Filmi tavsiye etmemiz tüm
sahneleri, replikleri ve görüntüleri onayladığımız anlamına gelmemektedir.



Filmler alfabetik olarak sıralanmıştır. Bir filmin diğerine üstünlüğünü belirlemeye yönelik
herhangi bir çalışma yapılmamıştır.



Listemizde yer alan filmler derneğimizin ulaştığı ve değerlendirmeye aldığı filmlerdir. Bu
filmlerin dışında çocuk dünyasına ışık tutan daha güzel filmler de olabilir. Bu listenin
dışındaki önerileriniz listemizin zamanla daha da zenginleşmesini sağlayacaktır. Önerilerinizi
bilgi@pedagojidernegi.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
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TAVSİYE FİLM LİSTESİ
1. 120 (2008-Türkiye)
2. 3 Aptal (3 Idiots) (2009-Hindistan)
3. Arada Kalan (What Maisie Knew) (2012-ABD)
4. Baba (Pedar) (1996-İran)
5. Babam ve Oğlum (2005-Türkiye)
6. Baran (Baran) (2001-İran)
7. Beş Vakit (2006-Türkiye)
8. Beyaz Balon (Badkonake Sefad) (1995-İran)
9. Benim Adım Sam (I am Sam) (2001-ABD)
10. Büyük Balık (Big Fish) (2003-ABD)
11. Cennetin Rengi (Rang-e Khoda) (1999-İran)
12. Cennetin Çocukları (Bacheha-Ye Aseman) (1997-İran)
13. Charlie’nin Çikolata Fabrikası (Charlie and the Chocolate Factory) (2005-ABD)
14. Cinderella Man (Cinderella Man) (2005-ABD)
15. Dedemin İnsanları (2011-Türkiye)
16. Elma (Sib) (1998-İran)
17. Glibert’ın Hayalleri (Whats Eating Gilbert Grape) (1993-ABD)
18. Haçiko (Hachiko) (2009-ABD)
19. Hayat Güzeldir (La Vita è Bella) (1997-İtalya)
20. Her Çocuk Özeldir (Taare Zameen Par) (2007-Hindistan)
21. Kaplumbağalar da Uçar (Lakpoşt-ha Hem Pervaz Mi-konend) (2004-İran)
22. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (2002-Türkiye)
23. Kız Kardeşim Mommo (2009-Türkiye)
24. Kız Kardeşimin Hikayesi (My Sisters Keeper) (2009-ABD)
25. Konuş Benimle (Speak) (2004-ABD)
26. Koro (Les Choristes) (2004-Fransa)
27. Kramer Kramere Karşı (Kramer vs. Kramer) (1979-ABD)
28. Lorenzo’nun Yağı (Lorenzo’s Oil) (1992-ABD)
29. Ölü Ozanlar Derneği (Dead Poests Society) (1989-ABD)
30. Sarhoş Atlar Zamanı (Zaman-e Baray-e Mesti Asbha) (2000-İran)
31. Serçelerin Şarkısı (Avaze Gonjeshk-ha) (2008-İran)
32. Siyah (Black) (2005-Hindistan)
33. Terabithia Köprüsü (Bridge to Terabithia) (2007-ABD)
34. Umudunu Kaybetme (The Pursuit of Happyness) (2006-ABD)
35. Uzun Hikâye (2012-Türkiye)

