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Η ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Γράφει η ����� ���!"�#$%&
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Δύο παιδιά. Η Μαλάλα κι ο Ικμπάλ.
Και οι δύο τόλμησαν να υψώσουν τις φωνές τους.
Και οι δύο υπήρξαν θύματα ανείπωτης βίας.
Και οι δύο αποτελούν έμπνευση για τον κόσμο.
Η Μαλάλα τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2014.

Αυτές είναι οι ιστορίες τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το βιβλίο θα βρείτε στο site των εκδόσεων 
Παπαδόπουλος:
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Ένα εξαιρετικό βιβλίο που μέσα από την ιστορία των δύο παιδιών από το Πακιστάν μας
γνωρίζει  τον  αγώνα  τους  για  ελευθερία  και  εκπαίδευση.  Δύο  έννοιες  που  θεωρούν

http://www.epbooks.gr/product/101281/%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB
http://www.epbooks.gr/product/101281/%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB
http://www.kindykids.gr/recommendations/book-reviews.html


δεδομένες τα παιδιά στις περισσότερες χώρες σήμερα. Η συγγραφέας βάζει τις ιστορίες τη
μια δίπλα στην άλλη και μας δίνει την αίσθηση της αδικίας που υπέστησαν και τα δυο αυτά
παιδιά και  όλα τα υπόλοιπα σε χώρες  όπως το  Πακιστάν.  Ένα βιβλίο  που μπορεί  να
αποτελέσει αφορμή για συζήτηση και μπορεί να φέρει σε επαφή τα παιδιά με άγνωστες γι
αυτά συνθηκες διαβίωσης.

Δυο παιδιά που κατάφεραν να φέρουν μια αλλαγή στη χώρα τους, δυο παιδιά για τα οποία
τίποτα δεν είναι δεδομένο, ουτε η εκπαίδευση, ούτε καν η προσωπική ελευθερία. Ο Ικμπαλ
παλεψε για την ελευθερία του και η Μαλάλα (που η ιστορία της είναι πια ευρέως γνωστή)
πάλεψε και παλεύει για το δικαίωμα των κοριτσιών στη μόρφωση. Και τα δυο αυτά παιδιά
τα πυροβόλησαν γιατί προσπάθησαν να κάνουν την αλλαγή, γιατί ύψωσαν τη φωνή τους
ζητώντας το αυτονόητο...

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα παιδιά ιστορίες σαν κι αυτές ώστε να είναι σε θέση να
εκτιμήσουν  τόσο  τις  συνθήκες  μέσα  στις  οποίες  ζουν  και  μεγαλώνουν  όσο  και  τις
διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν σε διαφορετικές χώρες στον κόσμο. Δυο ιστορίες
που  μπορούν  να  πληροφορήσουν  και  να  εμπνεύσουν.  Πριν  από  κάθε  ιστορία  η
συγγραφέας έχει βιογραφικά στοιχεία για το κάθε παιδί.

Η εικονογράφηση λιτή και την ίδια στιγμή δυναμική με έντονα χρώματα περιγράφει την
κραυγή  αγωνίας  των  δυο  παιδιών  για  ελευθερία  -  μόρφωση  -  δικαιοσύνη.  Εξαιρετικά
ευρηματική η σελίδα που "ενώνει" τα δυο παιδιά στη μέση του βιβλίου.

Ένα βιβλίο που όλοι οφείλουμε να διαβάσουμε στα παιδιά μας είτε ως εκπαιδευτικοί, είτε 
ως γονείς.
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Για το συγκεκριμένο βιβλίο το KindyKids.gr προτείνει:
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Να χρησιμοποιοήσουμε το βιβλίο ως αφορμή για να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των 
παιδιών

Να συζητήσουμε για το καλό που κάνει η μόρφωση στον άνθρωπο

Να ψάξουμε στο χάρτη να βρούμε που βρίσκεται η χώρα τους 

Να βρούμε εικόνες και πληροφορίες στο διαδίκτυο για το Πακιστάν

Να βρούμε ομοιότητες και διαφορές της ζωής στο Πακιστάν και στη χώρα μας

Να αλλάξουμε το τέλος των δυο ιστοριών

Να συζητήσουμε για τα πράγματα που θεωρούμε δεδομένα στη ζωή μας τη στιγμή που τα 
παιδιά σε άλλες χώρες παλεύουν γι' αυτά

Να ζωγραφίσουμε αυτό που μας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από τις δυο ιστορίες

Να βρούμε εικόνες και πληροφορίες για την παιδική εργασία

Να βρούμε εικόνες και πληροφορίες για την απαγόρευση της εκαπίδευσης των κοριτσιών 
σε διάφορες χώρες

Να συζητήσουμε για τη δικαιοσύνη

Να φτιάξουμε τη δική μας αφίσα κατά της παιδικής εργασίας

Να φτιάξουμε τη δική μας αφίσα κατά της απαγόρευσης της εκπαίδευσης των κοριτσιών



�4%�-9:;<-9;=1>?�@"�A��#4��3B�46C��  

ΑΦΙΣΕΣ-ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ για τα Δικαιώματα των παιδιών

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
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http://www.kindykids.gr/recommendations/book-reviews/899-malala-papadopoulos.html 

http://www.kindykids.gr/recommendations/book-reviews/899-malala-papadopoulos.html
http://www.kindykids.gr/teachers-material/world-days/420-dikaiwmata-paidiou.html
http://www.kindykids.gr/worksheets/kids-rights/475-fylla-ergasias-dikaiwmata.html
http://www.kindykids.gr/kataskeves/activities/172-afisa-dikaiwmata-paidiou.html
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