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ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

    
    1. «Να      προσέχεις και να είσαι ασφαλής», Τρέισι Μέινερς, Μεταίχμιο  
    2. «Να      είσαι έντιμος και να λες την αλήθεια», Τρέισι Μέινερς,      Μεταίχμιο  
    3. «Όταν      φοβάσαι», Τρέισι Μέινερς, Μεταίχμιο  
    4. «Τα      χρήματα δεν είναι μόνο για να τα σπαταλάμε», Σοφία      Τακάογλου  
    5. «Το      φαγητό δεν είναι μόνο για να χορταίνουμε», Ελένη      Χαρατσή-Γιωτάκη  
    6. «Οι      ουρές δεν είναι μόνο για να τις τραβάμε», Ελίζαμπεθ      Βέρντικ  
    7. «Τα      μικρόβια δεν είναι για να τα μοιραζόμαστε» Ελίζαμπεθ      Βέρντικ  
    8. «Τα      χέρια δεν είναι για να δέρνουμε», Μ. Αγκάσι  
    9. «Οι      λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε» , Ελίζαμπεθ Βέρντικ  

  

10. «Κάποιος με ενοχλεί», Β.Ντυμόν – Μ. Μπρυνλέ, εκδ: Σύγχρονοι ορίζοντες
(επεξεργάζεται το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης)

  

11. «Μπορείς να λες όχι», (ένα βιβλίο για την αυτοπροστασία από 6 ετών και άνω), Μπέτ
υ Μπέγκεχολντ, εκδ: Δωρικός

    
    1. «      Θέλω να μάθω για το σεξ». Εκδόσεις: Καστανιώτη.(από      την ένωση
Σεξολογίας της Ισπανίας,4 Ισπανοί συγγραφείς) (Από 10 ετών και      άνω)
 
    2. «Η      Μέλπω η μοναδική» Μαρία Ρουσάκη, Εκδόσεις Παπαδόπουλος     
(διαφορετικότητα)   
    3. «Το      δέντρο που έδινε» Σελ Σιλβερστάιν, Εκδόσεις Δωρικός (για      την αξία της
προσφοράς)   
    4. «Το      τερατάκι ναι - όχι στη χώρα των διαπραγματεύσεων» Έρα      Μουλάκη,
Εκδόσεις Κέδρος   
    5. «Ο      κήπος με τις 11 γάτες» Εκδόσεις Σχήμα & Χρώμα      (για τις εξαρτήσεις)  
    6. «Διαφήμιση      , η μεγάλη ξεμυαλίστρα», Άννα Χατζημανώλη, εκδόσεις      Κίρκη  
    7. «Τηλεόραση,      η γυάλινη πολιτεία», Άννα Χατζημανώλη, εκδόσεις Κίρκη  
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    8. «Κατανάλωση,      χτυποκάρδια στις βιτρίνες» , Άννα Χατζημανώλη, εκδόσεις     
Κίρκη   
    9. «Νταήδες,      εξυπνάκηδες, δήθεν φίλοι και εσύ!» J . Alexander, εκδ.άγκυρα (για
τον      εκφοβισμό)  

    10. «Οι      νταήδες του σχολείου είναι βλάκες» Τρέβορ Ρομέιν, εκδ. κέδρος (για τον
εκφοβισμό)   
    11. «Ο      Ρίκο Κοκορίκο» (για την ξενοφοβία) , Σοφία Παράσχου ,εκδ.      Μικρή
Μίλητος   
    12. «Το      δάσος με τους κισσούς» (για το πόλεμο), Σοφία Παράσχου, εκδ. Μικρή     
Μίλητος   
    13. «Αλόη.      Το μωρό της ζούγκλας» εκδ. Καστανιώτης (για την υιοθεσία)  
    14. «Μήπως      είσαι εσύ ο μπαμπάς μου;» εκδ. Γιαννίκος-Καλδής (για      την
υιοθεσία)   
    15. «Ξέρω να λέω ΟΧΙ» Χριστίνα Ρασιδάκη εκδ. Πατάκη  
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