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Μια νέα σειρά βιβλίων γνώσεων και δραστηριοτήτων για παιδιά 
από την κορυφαία ψυχοθεραπεύτρια Isabelle Filliozat κυκλοφορεί 
από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος, για παιδιά από 7 ετών. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλοι μιλούν για το έργο της 
σπουδαίας Ιζαμπέλ Φιλιοζά. Με πατέρα ψυχολόγο και μητέρα 
ψυχίατρο, η Φιλιοζά, ψυχοθεραπεύτρια και η ίδια, έχει κερδίσει την 
εμπιστοσύνη χιλιάδων γονέων και εκπαιδευτικών, που 



συμβουλεύονται τα βιβλία της και ακολουθούν τις επιστημονικές 
της απόψεις. 

Οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος συνεχίζουν να εκδίδουν το έργο της 
σημαντικής ψυχοθεραπεύτριας και εκπροσώπου της Θετικής 
Γονεϊκότητας στη Γαλλία και παρουσιάζουν τη νέα σειρά «Μυστικά 
και λύσεις» με βιβλία δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 7+ ετών. 
Μέσα από πρωτότυπες ασκήσεις, οι οποίες βασίζονται στα 
συναισθήματα και στις εμπειρίες που βιώνουν, τα παιδιά 
αντιλαμβάνονται καλύτερα τόσο τους εαυτούς τους όσο και τα 
άτομα του περιβάλλοντός τους. 

Η σειρά περιλαμβάνει τρεις τίτλους με πολύτιμες πληροφορίες και 
ευχάριστες δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες τα παιδιά 
μαθαίνουν πώς να συγκεντρώνονται καλύτερα, πόσο σημαντικός 
είναι ο ύπνος, τι σημαίνει παρενόχληση και πώς να τη σταματούν. 

Μαθαίνω καλύτερα! Τα μυστικά του εγκεφάλου, από τους Isabelle 
Filliozat, Céline, Chesnel-Amokrane, Claire Marsot, 
εικονογράφηση Auriane Bui και μετάφραση της Κέλλυς 
Δημοπούλου. 

ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ; ΚΙ ΟΜΩΣ ΜΑΘΑΙΝΕΤΑΙ! 

Η λειτουργία του εγκεφάλου σου, η διατροφή, ο ύπνος, ο τρόπος 
που ζεις και κινείσαι: Ανακάλυψε πώς θα καταφέρεις να 
συγκεντρώνεσαι, να θυμάσαι και να απολαμβάνεις τη μάθηση! 

Είναι ο εγκέφαλός σου τελικά ένα μυστήριο; 

Πώς θα το λύσεις; 

Άνοιξε αυτό το βιβλίο που είναι γεμάτο δραστηριότητες και 
πολύτιμες πληροφορίες για να το ανακαλύψεις: 

https://www.epbooks.gr/wp-content/uploads/2022/03/16.812-
FILIOZAT-MATHAINO-KALYTERA-1o-Kef.pdf 
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Απόκτησέ το εδώ: 

https://www.epbooks.gr/shop/paidika-neanika-biblia/biblia-
gnoseon/mathaino-kalitera-ta-mistika-tou-egkefalou/ 

Μη με ενοχλείς!  Η παρενόχληση και πώς να τη σταματήσεις από 
τους Filliozat Isabelle, Riefolo Violène, Rojzman Chantal, σε εικόνες 
Lucie Dubriano και μετάφραση Κέλλυ Δημοπούλου. 

Η παρενόχληση είναι το αποτέλεσμα πράξεων ή βίαιων λέξεων που 
δεν τις σταμάτησε κανείς. 1 στα 10 παιδιά είναι θύμα παρενόχλησης 
στο σχολείο. 

Είναι η παρενόχληση ένα μυστήριο που μπορείς να λύσεις; 

Πώς θα το λύσεις; 
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Άνοιξε αυτό το βιβλίο που είναι γεμάτο δραστηριότητες και 
πολύτιμες πληροφορίες για να το ανακαλύψεις: 

https://www.epbooks.gr/wp-content/uploads/2022/03/16.813-
FILIOZAT-MH-ME-ENOXLEIS-1o-Kef.pdf 

 

Απόκτησέ το εδώ: 

https://www.epbooks.gr/shop/paidika-neanika-biblia/biblia-
gnoseon/stamata-na-me-enoxleis/ 

Κοιμάμαι και μεγαλώνω! Τα μυστικά του ύπνου για υγιή εγκέφαλο 
και ανάπτυξη, από τους Filliozat Isabelle, Spruyt Karen, εικόνες 
Laprun Amandine και μετάφραση Κέλλυ Δημοπούλου. 

Άνθρωποι και ζώα κοιμόμαστε. 
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Όλοι κοιμόμαστε! 

Είναι ο ύπνος τελικά ένα μυστήριο; 

Πώς θα το λύσεις; 

Άνοιξε αυτό το βιβλίο που είναι γεμάτο δραστηριότητες και 
πολύτιμες πληροφορίες για να το ανακαλύψεις: 

https://www.epbooks.gr/wp-content/uploads/2022/03/16.814-
FILIOZAT-KOIMAMAI-KAI-MEGALONO-1o-Kef.pdf 

 
 

Απόκτησέ το εδώ: 

https://www.epbooks.gr/shop/paidika-neanika-biblia/biblia-
gnoseon/koimamai-kai-megalono-ta-mistika-tou-upnou/ 
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Η Ιζαμπέλ Φιλιοζά είναι ψυχοθεραπεύτρια από το 1982. 
Δραστηριοποιείται ενεργά συμμετέχοντας σε συνέδρια, 
εκπαιδεύοντας γονείς και επαγγελματίες, και συγγράφοντας 
βιβλία. Από αυτά, περισσότερα από 30 απευθύνονται σε παιδιά, 
γονείς αλλά και επαγγελματίες. Αναγνωρίζεται ως σημαντική 
προσωπικότητα της Θετικής Γονεϊκότητας στη Γαλλία και για τον 



λόγο αυτό ορκίστηκε αντιπρόεδρος της Επιτροπής «Οι 1000 Πρώτες 
Ημέρες», που η κυβέρνηση του προέδρου Μακρόν λάνσαρε στη 
Γαλλία το 2019. 

Τα βιβλία της: https://www.epbooks.gr/sygrafeis/filliozat-
isabelle/ 
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