Εάν θέλετε να δείτε προεπισκόπηση του βιβλίου, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ
Εάν θέλετε εικόνες του βιβλίου, μπορείτε να πάρετε από ΕΔΩ
Εάν θέλετε φωτογραφίες της συγγραφέα Σοφιάννας Παϊδούση,
μπορείτε να πάρετε από ΕΔΩ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(Σεπτέμβριος 2019)

Ο Παρφές, ένα αγόρι που είναι εξ
ολοκλήρου φτιαγμένος από παγωτό,
μετακόμισε πρόσφατα με τους γονείς
του από τον Βόρειο Πόλο σε μια νέα
χώρα του Νότου, σε μια νέα κατοικία, σε
μια νέα ζωή. Οι νέοι του συμμαθητές θα
τον αποδεχτούν ή θα του δυσχεράνουν
τη ζωή του στο σχολείο;
Ένα παραμύθι που αγγίζει ένα μείζον
πρόβλημα της σύγχρονης εποχής μας
και
βασανίζει
πολλούς
γονείς,
εκπαιδευτικούς και κυρίως μαθητές στη
μικρή

κοινωνία

του

σχολείου:

σχολικό εκφοβισμό (bullying).
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τον

Συγγραφέας: Σοφιάννα Παϊδούση
Εικονογράφος: Πηνελόπη Λάζαρη
Ηλικία: από 4 ετών
Σελίδες: 80
Είδος: Έντυπο βιβλίο, Fairytale, Picture book, full color
Τόπος & Χρόνος έκδοσης: Αθήνα, Ιούλιος 2019

Bonus
«Φύλακας άγγελος» ο Στρατηγός Μανώλης Σφακιανάκης
& η Κέλλυ Ιωάννου
4 ψυχολόγοι «μπαίνουν» στην ιστορία & παίρνουν τη θέση ενός ήρωα

Εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα & τη Γερμανία γράφουν
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής & θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς

7μελής all star team (μουσικοί, εκπαιδευτικοί, συγγραφείς, ηθοποιοί &
θεατρολόγοι) αφηγείται την ιστορία (στο Studio Dare)

Η τραγουδοποιός, Μιχαέλα Κυργιαφίνη, μας χαρίζει
αποκλειστικά το μουσικό «Παιδί» της!
Η μουσικός, Βάσω Μιχαηλίδου, γράφει μουσική με το ακορντεόν της!
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…
… για τη Συγγραφέα
Η Σοφιάννα Παϊδούση, πάντα αγαπούσε τα παιδιά και κατάφερε να
κάνει

τ’

όνειρό

σπουδάζοντας

της

πραγματικότητα,

νηπιαγωγός

στο

Τμήμα

Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία στην Αθήνα.
Mε καταγωγή από τη Χίο και… διακτινισμό
διαμονής ανάμεσα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Κατερίνη και Κέρκυρα -με οικογένεια κι ένα
γλυκό μωρό ενός έτους-, εκτός από
παραμυθού, καθηγήτρια Αγγλικών και
blogger (θέατρο, για παιδιά και ενήλικες,
μουσική και βιβλίο), έχει σπουδάσει σενάριο, σκηνοθεσία, παραγωγή
οπτικοακουστικού υλικού και θεατρική γραφή. Έχει εξειδικευτεί
στο Γραφιστικό Σχεδιασμό, στην επεξεργασία στατικής εικόνας, στο
Web Development και στο InDesign, στο Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Στον ελεύθερό της χρόνο, επιμελείται και επεξεργάζεται ψηφιακά
σχολικές ταινίες μικρού μήκους. Το σενάριο της (Η Νέα Γενιά,
2008) έγινε ταινία μικρού μήκους επί 4 το 2017, με τον τίτλο
«Schoolikoμπερδέματα ΙΙ», με τις αναρτημένες διαδικτυακές
εκδόσεις να έχουν ξεπεράσει συνολικά τις 325.000 προβολές μέσα
σ’ ένα χρόνο.
Εκτός από τη λογοτεχνία και τα παραμύθια, της αρέσει να χάνεται
σε άγνωστα μέρη στα ταξίδια της, μαζί με την οικογένειά της και το
αγαπημένο της σκυλάκι, τον Charlie.
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Περισσότερες πληροφορίες για τη συγγραφέα και το έργο της:

https://oparfes.blogspot.com
www.facebook.com/oparfes
www.instagram.com/oparfes
email: oparfes@gmail.com

https://fairytalesbysapaidousi.blogspot.com
https://fairytalesforolderkids.blogspot.com
www.facebook.com/fairytalesbysapaidousi
https://www.youtube.com/channel/UC1okajT-bqR6wt3bZDQ2-XA/
email: fairytalesbysap@gmail.com

…για την Εικονογράφο
Η Πηνελόπη Λάζαρη είναι Art & Creative Director, εικονογράφος και ζωγράφος.
Αποφοίτησε από τη σχολή Vacalo Art & Design College κι έκτοτε παθιάζεται με τη
δουλειά της, λατρεύοντας την εξέλιξη κι ακολουθώντας τους ρυθμούς της εποχής.

[Type here]

BonusTips:
Τέσσερις
ψυχολόγοι
και/ή
σύμβουλοι
προσωπικής
ανάπτυξης,
που
δραστηριοποιούνται στην Πιερία, η Έλενα Αναστασιάδου, η Λίζα Κάλφα, η Μελίνα
Μακρίδου και η Μαριαλένα Μάρα, ξεχωριστά και διαφορετικά η καθεμία, παίρνουν τη
θέση ενός ήρωα στην ιστορία, με την οπτική του ειδικού.

Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής έγραψε η Σοφιάννα Παϊδούση
Πρωτότυπους θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς έγραψε η Έλενα Αϊβαζοπούλου

ΣΤΗΝ OFFICIAL ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ (Dare studio) ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΟΙ:
Νίκος Γιακουμάκης (τραγουδοποιός, εκπαιδευτικός), Δομνίκη Καράντζιου
(συγγραφέας, ραδιοφωνική παραγωγός), Βάσω Μιχαηλίδου (εκπαιδευτικός,
μουσικός), Χάρης Ονούφριος (εκπαιδευτικός), Μαριάνα Ρίζου (θεατρολόγος),
Αργύρης Ταφραλίδης (ηθοποιός), Ηρακλής Τσαφαρίδης (επιχειρηματίας)

Extra Bonus: Δραματοποιημένος μονόλογος από τον ηθοποιό Δημήτρη
Γιώτη

Also available:
English eBook!!!

Coming soon:

Εnglish edition: print book & audio book (by Efi Papadopoulou)
[Type here]

Έγραψαν για το παραμύθι…

«Ο Παρφές» της Σοφιάννας Παϊδούση, αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα
βιβλία γύρω από ένα θέμα πάντα επίκαιρο, που αφορά κάθε σχολείο σε κάθε
γωνιά του κόσμου, τον σχολικό εκφοβισμό ή αλλιώς bul l yi ng. Η παραστατική και
γεμάτη συναισθήματα αφήγηση της ιστορίας, συμπληρώνεται από τις
χρωματιστές και προσεγμένες εικόνες της Πηνελόπης Λάζαρη. Κείμενο και
εικονογράφηση συνδυάζονται αρμονικά δημιουργώντας ένα έντονο αποτέλεσμα
που ταξιδεύει τον αναγνώστη στο σχολείο του Σιδερή και του Παρφέ και τον
βοηθάει να νιώσει μέρος της ιστορίας.

Και αν αυτά δεν ήταν ήδη αρκετά, το παραμύθι αυτό συμπληρώνεται από
κείμενα και προτάσεις καταξιωμένων εκπαιδευτικών και ψυχολόγων. Μετά το
τέλος της αφήγησης ο αναγνώστης μπορεί να βρει προσεκτικά σχεδιασμένες
δημιουργικές δραστηριότητες και θεατρικά παιχνίδια που μπορούν να
εφαρμοστούν μέσα σε μία σχολική τάξη, ώστε να δημιουργηθεί κλίμα
εμπιστοσύνης και δεσίματος, αλλά και ν’ αναπτυχθεί η σημαντικότατη ικανότητα
της ενσυναίσθησης. Επιπλέον, στο βιβλίο περιέχονται κείμενα ψυχολόγων., οι
οποίοι εκφράζουν τις θέσεις και τις απόψεις τους πάνω στο θέμα του σχολικού
εκφοβισμού, ενώ υπάρχουν μέχρι και σελίδες για ζωγραφική για τους μικρούς
αναγνώστες. Ακόμα και όταν κλείσει κανείς τις σελίδες του βιβλίου μπορεί να
συνεχίσει να νιώθει μέρος της ιστορίας ακούγοντας την ηχογραφημένη αφήγηση
και το τραγούδι, που γράφτηκε ειδικά για να τη συνοδέψει.

Η Σοφιάννα Παϊδούση δημιούργησε ένα εξαιρετικό παραμύθι για μεγάλα παιδιά
που προσφέρει μια ολοκληρωμένη ματιά πάνω στο θέμα του σχολικού
εκφοβισμού. Πρόκειται για ένα βιβλίο που μπορεί να μάθει πολλά στα παιδιά
για την ψυχολογία όχι μόνο του θύματος αλλά και του θύτη, για τον ρόλο που
πρέπει να έχει ο παρατηρητής, για την ενσυναίσθηση και για τη δύναμη της
συγχώρεσης. «Ο Παρφές», το πιο γλυκό αγόρι του κόσμου, σίγουρα θα αφήσει
λίγο από το παγωτό του στην καρδιά σας και θα σας κάνει να τον αγαπήσετε.»
Έλενα Ιωαννίδου

“Ένα καταπληκτικό παραμύθι για τον σχολικό εκφοβισμό μέσα από χρώματα
και εικόνες”.
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“ Μια ιστορία που συστήνω ανεπιφύλακτα σε γονείς να τη διαβάσουν με τα

παιδιά τους και σε εκπαιδευτικούς με τους μαθητές τους. Το βιβλίο, εκτός από
τη διδακτική ιστορία, περιλαμβάνει τα σχόλια και τις πολύτιμες συμβουλές μιας
άρτια καταρτισμένης και έμπειρης ομάδας ειδικών σχετικά με το φαινόμενο του
σχολικού εκφοβισμό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δε αποτελούν και οι τρεις βιωματικές
δραστηριότητες εναλλαγής ρόλων, οι οποίες ενισχύουν τη φαρέτρα των
εκπαιδευτικών στη μάχη κατά του σχολικού εκφοβισμού.”
Βαγγέλης Αλεξόπουλος

«Ένα παραμύθι που ανακατεύει τη φαντασία και την πραγματικότητα για να
μιλήσει με έναν δικό του γλυκό τρόπο για την επιθετικότητα και τον σχολικό
εκφοβισμό στο σχολείο.
Η συγγραφέας Σοφιάννα Παϊδούση, δημιουργεί με το δικό της μοναδικό και
δροσερό τρόπο την ιστορία και προτείνει μια λύση... και όχι μόνο.
Μια ιστορία για μικρά και μεγάλα παιδιά, για θύματα και θύτες για να κάνουμε
την κοινωνία μας «καλύτερη».
Νανού Νικολά

“ Ένα παραμύθι γραμμένο με αγάπη, που ενθουσιάζει μικρά αλλά και μεγαλύτερα

παιδιά και θίγει ένα θέμα που έχει πάρει πλέον μεγάλεις διαστάσεις στη χώρα
μας αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαική Ένωση: τον σχολικό εκφοβισμό.
Τα παιδιά θα αναλογιστούν ερωτήματα που χρειάζεται να τους βάζουμε και
εμείς οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς.
Bonus: στο τέλος του βιβλίου θα βρεις πολλές ιδέες για παιχνίδια, αν είσαι
εκπαιδευτικός αλλά και σημείωμα για τις ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις
του παραμυθιού, αν είσαι γονιός!”
Άνια Καστρινάκη
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Εδώ:

https://www.facebook.com/oparfes/

Ή εδώ:
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oparfes@gmail.com

