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Se for deg en klasse på grunnskolen som består av minoritetelever
som ikke vet hvordan de skal integrere seg, og majoritetelever som
ikke vet hvordan de skal forholde seg til disse forholdene; her ligger
vår rolle som kontaktpunkt eller mellomledd forlag. Dagens samfunn
beveger seg mot multikulturalisme i stadig økende hastighet.
Multikulturalisme er viktig fordi det reduserer og fjerner ignoranse.
Et viktig sosialt problem i et slikt samfunn er «Radikalisering» og
vanskeligheter med «Akkulturasjon og Integrering». Forskere har sagt
at opplevelser tidlig i barndommen former hvordan vi blir som voksne,
og radikalisert oppførsel kan ha en stor påvirkning på barndommen
vår. Derfor ønsker vi å av-radikalisere barn ved å lære dem hvordan vi
kan de kan involvere seg selv og andre i samfunnet på en god måte.
Ved å hente tips fra akademiske studier innen sosialvitenskap og gjøre
dem om til veldig søte barnefortellinger, uansett om barna hører til
minoritet eller majoriteten. Vi er allerede på vei til å introdusere en
ny form for publisering, kalt «kommunikasjonpunkt»(Liaison point)
utgivere.
Dette er viktige kjerneverdier i å hindre ekstremisme og øke
toleranseverdien, akseptering, og verdsetting av kultur i samfunnet.
Vi gir barna våre en retningslinje å følge i våre historier. Vi ønsker at barna
skal få et bedre syn på verden. Både minoritet- og majoritetselever ser
på verden basert på deres bakgrunn. Vi ønsker å lære våre forfattere
og illustratører hvordan man skal trekke en sammenheng mellom
disse to forskjellige punktene. Disse såkalte «kontaktpunkt eller
Kommunikasjonpunkt utgiverne»
I tillegg er Voodoolilys lydbøker løsningen for de med lesevansker eller
dysleksi, og kan hjelpe dem med deres fokus og vokabular, lesetrening
og utvikling av leseferdigheter slik at de kan utvide deres potensial.

Våre siste bøker
Lina får en mango – skrevet av Dr. Phil Zuckerman
Negativ tankegang fratar barn deres selvtillit og fører til pessimistisk
holdning. Negativ tankegang er kilden til stress og kan få mennesker
til å miste kontroll som igjen fører til mentale prosesser som
forhindrer at man oppnår lykke. Positiv tankegang er det motsatte
av dette. Det hjelper mennesker å løse vanskelige oppgaver og å
tolerere vanskelige situasjoner.
Rasjonell tankegang hjelper til å redusere negative tanker. Rasjonell
tankegang er når mennesker utfordrer negative tanker. Det er
fordi vi instinktivt holder på irrasjonelle holdninger. Professor
Phil Zuckerman bruker historier for å vise barn hvordan de skal
overkomme negative tanker. Dette gjør han ved å engasjere dem
til å bruke rasjonell tankegang og utfordre dem selv hvis deres
observasjoner gir korrekt informasjon, siden negativ tankegang
kan redusere barns selvtillit og føre til pessimisme og asosial
oppførsel hvis det ikke korrigeres. Barn bør lære seg forskjell på
negativ, positiv og rasjonell tankegang.
Skribent:Dr. Phil Zuckerman (født 26. juni 1969), er en professor
innen sosiologi og sekulære studier på Pitzer College i Claremont,
California. Han spesialiserer seg innen sosiologi av sekularitet Han
har vært gjesteprofessor på universitetet i Århus, Danmark i flere år
for å fortelle om «Sekularitet i Skandinavia». Han er forfatter av flere
bøker, inkludert Society Without God (2008) som vant Foreword
Magazine›s silver book of the year, og Faith No More (2011). Lina
Får En Mango viser hans talent og egenskaper til å kommunisere til
et bredt samfunn der han er kjent av både studenter, eksperter og
barn.

Lina får en mango
skrevet av Dr. Phil Zuckerman
Hjemmeside: https://philzuckerman.com/bio/
Illustratør: Shima Zarrei.
ISBN: 4-01-93764-82-978

Våre publiserte bøker
Mirakelet Ved å Dele
Å dele med de godene man har i sitt liv gir oss en følelse av å
høre til, dette fører til en følelse av kjærlighet som igjen fører til
redusert risiko for å føle seg ensom. Ensomhet er det vanligste
psykologiske problemet blant barn ifølge forskning. Og viktigere,
ensomhet er en bekreftelse på at man ikke har funnet sin plass
i samfunnet. Barn i slike forhold føler ikke at de hører til og har
problemer med dårlig selvrespekt. Derfor er Voodoolily sine
kvalitets-lydbøker løsningen for lesere som lider av lærevansker
og dysleksi for å forbedre deres fokus og vokabular, og for å
utvikle lese og oppfatningsferdigheter, slik at de kan jobbe opp
mot sitt potensiale.
Mirakelet Ved å Dele
Skrevet av:
Fatemeh (Alise) Amiratashani
Illustrert av:
Ghazaleh Bigdelou,
Nominert til den 50. Golden
Pen of Belgrade prisen, på den
15. International Biennial of
Illustrations
ISBN: 7-00-93764-82-978

Mini-muffe sitt Eventyr
Kjærlighet og følelsen av å høre til er et sosialt behov og defineres
som mellommenneskelig, det involverer følelsen av tilhørighet,
kjærlighet og ømhet. Å føle kjærlighet og tilhørighet styrkes kraftig
i barndommen. Barnas sosiale og familiære bakgrunn, spesielt de
som hører til familier med lav selvtillit, familier som er separert
eller giftet på nytt, eller de som hører til familier av etnisk minoritet,
har en stor innflytelse på barnas lærdom. Barn som har problemer
med akademisk oppnåelse blir ansett som uegnet og ikke oppnår
skolens standard, dette fører til en større sjanse for at barna hopper
av tidligere i skolegangen. Barnefortellinger kan hjelpe barnets
følelse av tilhørighet, selvtillit, og motivasjon for å gjøre familien og
utdanningen mer relevant for barnets fremtidsmål. Mini-Muffes
Eventyr prøver å skape et samfunn som bryr seg om andre, der barn
føler seg akseptert, respektert og satt pris på.
Mini-muffe sitt Eventyr
Skrevet av : Zahra Shahi.
Illustrert av :
Ghazaleh Bigdelou
ISBN: 1-02-93764-82-978

Vår store kirsebær-gran

Sosialt samarbeid betyr å jobbe sammen for et felles mål. Målet er
den generelle fordelen til samfunnet, den sosiale integreringen av
befolkningen og viktigst av alt, følelsen av å høre til. Medlemmer
av samfunnet trenger å føle at de hører til for å øke sjansen for
integrering og samhørighet. Denne historien sier at integrering ikke
betyr å miste sin egen identitet, men å samarbeide for å skape et
bedre samfunn. Historien sier også at fordelene med sosialt samarbeid
i dette barnediktet viser hvordan to trær (et kirsebær tre og en gran)
samarbeider og hjelper hverandre for at begge trærne skal bli sterkere
sammen.

Vår store kirsebær-gran

Forfattere: Frode Hansen
& Zohreh Mehravipour
Illustrator av:
Maryam Tahmasbi
ISBN: 8-03-93764-82-978

Vårt fremtidige program
Flerspråklige barns bokplattform; BCB
Dette er en smart hjemmeside for flerspråklige barn over hele
verden som lar dem lese historier på deres egne språk
Før man logger inn, må barnet velge to språk, et fra deres morsmål,
og et annet språk de ønsker å lære. For eksempel, arabisk og norsk,
eller arabisk og engelsk. Alle våre historier vil bli publisert på syv
språk:
Farsi/Arabisk/Norsk/Svensk/Tysk/Engelsk/Spansk.
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