ΟΦΙΑ ΜΑΝΣΟΤΒΑΛΟΤ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Σνθία Μαληνπβάινπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1949. Έλα
κεγάιν κέξνο από ηα παηδηθά θαη ηα λεαληθά ηεο ρξόληα ηα έδεζε
έμσ από ηελ Διιάδα.
Από πνιύ κηθξή απόθηεζε δύν θαινύο θίινπο: ηε Φαληαζία θαη
ην Φηνύκνξ. Φαίλεηαη πσο ε παξέα ηεο καδί ηνπο, όια απηά ηα
ρξόληα πνπ ζπνύδαδαλ αρώξηζηνη θαηαβξνρζίδνληαο ηα ζξαλία
όισλ ησλ βαζκίδσλ, ηε βνήζεζε λα θαηαλνήζεη πόζν ζεκαληηθή
είλαη ε παξνπζία ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ηεο δσήο.
Οη ζπνπδέο ηεο ζηελ Δμειηθηηθή Χπρνινγία, ηελ Δθπαηδεπηηθή
Τερλνινγία θαη ηε Σθελνζεζία ηελ έπεηζαλ πσο ρσξίο ρηνύκνξ,
θαληαζία θαη δεκηνπξγηθή έθθξαζε, ε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα
δηακνξθώζεη δεκηνπξγηθνύο θαη επηπρηζκέλνπο αλζξώπνπο.
Δδώ θαη ηξηάληα δύν ρξόληα πνπ ππεξεηεί ηελ ηειεόξαζε θαη ην βηβιίν, θαηνξζώλεη λα ζπλδπάδεη
ηα θαληαζηηθά κε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηεο δσήο, ην όξακα κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Σηελ
Δθπαηδεπηηθή Τειεόξαζε, όπνπ εξγάζηεθε από ην 1979 έσο ην 2010, σο εηδηθόο ζηελ
εθπαίδεπζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, γξάθεη ζελάξηα πνπ ζηεξίδνπλ ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ησλ
ζρνιείσλ θαη ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ.
Δίλαη δεκηνπξγόο ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ πελήληα εθπαηδεπηηθώλ ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα
ηελ Δθπαηδεπηηθή Τειεόξαζε, κε δηεζλή βξάβεπζε γηα ηε ζεηξά "Έλα Γξάκκα Μηα Ιζηνξία",
βαζηζκέλε ζε αληίζηνηρν πνηεηηθό ηεο έξγν, ζελαξηνγξάθνο ηνπ βξαβεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ CDROM γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο γιώζζαο σο δεύηεξεο γιώζζαο "Ο Γηαγόξαο ζηελ
Οιπκπία" (ζπλεξγαζία κε παηδαγσγηθό ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο), θαη ζπγγξαθέαο
ηνπ βηβιίνπ "Σύγρξνλε Eθπαίδεπζε θαη Tειεόξαζε".
Από ηόηε πνπ έγξαςε ην πξώην ηεο βηβιίν, ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ παηδηθή ινγνηερλία αξηζκεί 70
ηίηινπο. Έξγα ηεο έρνπλ δηαθξηζεί ζηελ Διιάδα, ηελ Δπξώπε θαη ηε Γηεζλή Κνηλόηεηα θαη έρνπλ
κεηαθξαζηεί ζηα Αγγιηθά, Κηλέδηθα θαη Κνξεάηηθα, ελώ θάπνηα ζπκπεξηιακβάλνληαη σο
απνζπάζκαηα ζην αλζνιόγην ή σο πξνηεηλόκελα ζηα ζρνιηθά βηβιία ηνπ δεκνηηθνύ. Τν έξγν ηεο
αλαθέξεηαη ζε αθαδεκατθέο εξγαζίεο γηα ην λεσηεξηθό θαη ηδηόηππν ραξαθηήξα ηεο γξαθήο ηεο.
Η Σνθία Μαληνπβάινπ γξάθεη αθόκα πεδνγξαθία θαη πνίεζε γηα ελήιηθεο. Η επηζπκία ηεο λα
θέξεη ην παηδί θνληά ζηε ινγνηερλία ηε θέξλεη πνιύ ζπρλά ζηα ζρνιεία θαη ηνλ Έιιελα
εθπαηδεπηηθό. Σπκκεηείρε ζε πνιιά πξνγξάκκαηα θηιαλαγλσζίαο εληόο θαη εθηόο Διιάδαο κέζσ
ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Βηβιίνπ, παλεπηζηεκίσλ θαη δηεζλώλ θνξέσλ. Έρεη κεγάιε δηδαθηηθή
εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο, ζπγγξαθήο
εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ, δεκηνπξγηθήο γξαθήο ινγνηερλεκάησλ κε εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο θαη
δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο κέζα από ηε ινγνηερλία. Η Σνθία Μαληνπβάινπ κε ηε
δηεηζδπηηθή ηεο καηηά ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία, πξνζπαζεί παξέα κε ηνπο ζηελνύο ηεο
ζπλεξγάηεο, ηε θαληαζία θαη ην ππεξβαηηθό ρηνύκνξ, λα απειεπζεξώζεη ηα παηδηά από ηε
βαξεκάξα θαη ηελ αθηλεζία ηεο ζηεξεόηππεο ζθέςεο θαη λα ηνπο πξνζθέξεη, κέζα από ηνλ
ππξήλα ηεο ειεπζεξίαο πνπ θξύβνπλ ηα βηβιία ηεο, ηα κέζα λα ζθέθηνληαη, λα αηζζάλνληαη, λα
εθθξάδνληαη θαη λα δξνπλ κε αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επζύλε γηα έλαλ θαιύηεξν θόζκν.

Γιακρίζεις
Σο Φοσζηάνι με ηις Πεηαλούδες
• Βξαβείν ηνπ Διιεληθνύ ηκήκαηνο ΙΒΒΥ (Κύθινο Παηδηθνύ Βηβιίνπ) 2014 ζηελ θαηεγνξία Βηβιίν κε
ηζηνξία βξαρείαο θόξκαο.
Σο αρτονηόποσλο ποσ έγινε πύργος
• Βξαβείν ηνπ Διιεληθνύ ηκήκαηνο ΙΒΒΥ (Κύθινο Παηδηθνύ Βηβιίνπ) 2013 γηα ην θείκελν θαη ηελ
εηθνλνγξάθεζε
• Αλαγξαθή ζηνλ πίλαθα White Ravens ηεο δηεζλνύο βηβιηνζήθεο παηδηθώλ βηβιίνπ ηνπ Μνλάρνπ 2013
• Short list - Βξαβείν εηθνλνγξαθεκέλνπ παηδηθνύ βηβιίνπ ηνπ πεξηνδηθνύ "Αλαγλώζηεο" 2013
Άλλα ηα μάηια ηες μαϊμούς άλλα ηες κοσκοσβάγιας
• Αλαγξαθή ζηνλ Τηκεηηθό πίλαθα ΙΒΒΥ (Γηεζλήο νξγαληζκόο βηβιίσλ γηα παηδηά θαη λένπο)
• Υπνςήθην θξαηηθνύ βξαβείνπ 2009 (βξαρεία ιίζηα)
Η δαζκάλα ποσ ηο κεθάλι ηες έγινε καδάνι
• Υπνςήθην θξαηηθνύ βξαβείνπ 2006 (βξαρεία ιίζηα)
Η Κόηα ποσ έγινε ασγό
• Υπνςήθην βξαβείνπ πεξηνδηθνύ Γηαβάδσ 2003
• Βξαβείν εηθνλνγξάθεζεο ηνπ Κύθινπ Παηδηθνύ Βηβιίνπ
Ρίκο κοκκορίκο
• Έπαηλνο Διιεληθνύ ηκήκαηνο ΙΒΒΥ (Κύθινο Παηδηθνύ Βηβιίνπ) 2002
• Υπνςήθην βξαβείνπ πεξηνδηθνύ Γηαβάδσ (βξαρεία ιίζηα) 2002
• Πξνηεηλόκελν ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ
Σο ζύννεθο ποσ έβαλε ηα κλάμμαηα
• Έπαηλνο ηνπ Διιεληθνύ ηκήκαηνο ΙΒΒΥ (Κύθινο Παηδηθνύ Βηβιίνπ)
Άλθα Βήηα τάτανα
• Παλεπξσπατθή δηάθξηζε PIER PAOLO VERGERIO (παλεπηζηεκίνπ ηεο Padua)
Σο Ασγό λαγός
• Βξαβείν εηθνλνγξάθεζεο
Μια θορά… ήηαν ε Κολοηούμπα
• Αλζνιόγην Λνγνηερληθώλ θεηκέλσλ Πξώηεο θαη Γεπηέξαο Γεκνηηθνύ (Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην
Υπνπξγείνπ Παηδείαο)
Ένα γράμμα μια ιζηορία (e-book)
• Βξαβεία από ηε κεηαθνξά ηνπ πνηεηηθνύ θεηκέλνπ ζε ςπραγσγηθή εθπαηδεπηηθή ζεηξά θηλνπκέλσλ
ζρεδίσλ.
Μεηαθραζμένα βιβλία
• Ο ζπλαρσκέλνο Αη Βαζίιεο: Κνξεάηηθα
• Οιπκπηνλίθεο έξσο: Αγγιηθά, Κηλέδηθα

Γιακρίζεις ζε διαδραζηικά προγράμμαηα / ενδεικηική βιβλιογραθία

-"Ένα γράμμα μια ιςτορία" :
πατήςτε ςτον παρακάτω ςφνδεςμο για να δείτε το e-book:
http://sophiamadouvalou.gr/sites/default/files/enagrammamiaistoria_ebook_1.pdf

Σε κάθε ζναν από τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ , γίνεται παραπομπή ςτη «Σχολική Βιβλιοθήκη» όπου πατώντασ
ςτο κλειδί αναδφεται είτε απόςπαςμα είτε ςχετικζσ δραςτηριότητεσ από το ςυγκεκριμζνο βιβλίο.

«Ο δάζκαλος με ηα όνειρα ζηα μάηια»

http://www.sxolikivivliothiki.gr/book/o-daskalos-me-ta-oneira-sta-matia

«Η Οδονηογλσθίδα ποσ έγινε Ογδονηογλσθίδα»

http://www.sxolikivivliothiki.gr/book/i-odontoglyfida-poy-egineogdontoglyfida-hartodeto

«Σο αρτονηόποσλο ποσ έγινε ΠΤΡΓΟ»
http://www.sxolikivivliothiki.gr/book/arhontopoylo-poy-eginepyrgos

«Η δαζκάλα ποσ ηο κεθάλι ηες έγινε καδάνι»
http://www.sxolikivivliothiki.gr/book/i-daskala-poy-kefali-tis-eginekazani

«Σο θάνηαζμα ηοσ μασροπίνακα»
http://www.sxolikivivliothiki.gr/book/fantasma-toy-mayropinaka

Ακόμε:

