
Έχεις ποτέ αφουγκραστεί το ίδιο σου  
το σώμα; Έχεις πάρει μέρος σε μια 
συζήτηση όπου ο καθένας πασχίζει  
ν’ αποδείξει πόσο δίκιο έχει; Το ξέρεις  
ότι η πόλη, το δάσος και η νύχτα έχουν  
τη δική τους μουσική; Η ικανότητα να ακούμε 
προϋποθέτει σεβασμό, είναι όμως και ένας 
τρόπος να μάθουμε από τον εαυτό μας,  
από τους άλλους και από το περιβάλλον μας. 

Μέσα από δεκαπέντε εικονογραφημένες 
ιστοριούλες το βιβλίο αυτό υπογραμμίζει τη 
σημασία αυτής της αξίας τόσο από ηθική όσο 
και από κοινωνική άποψη. Ώρα λοιπόν να 
μάθουμε να ακούμε!

Μάθε

να ακούς
Αλίξ Καμπρέρα, Βινιέ Μοντανιέ 

Εικονογράφηση: Ρόζα Μ. Κούρτο

Μάθε

να ακούς

ISBN: 978-618-03-0234-9

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 80234

kykλοφορουν 4 τιτλοι
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Γιατί είναι απαραίτητο 

να διδάξουμε στα παιδιά 

να ακούν;

Η ικανότητα να ακούμε, να καταλαβαίνουμε, να μα-

θαίνουμε καθώς και να ανακαλύπτουμε τον εαυτό 

μας, τους άλλους και το περιβάλλον μας είναι απα-

ραίτητα συστατικά της καλής επικοινωνίας.

Τότε όμως…

Γιατί τα παιδιά μας δεν ανταποκρίνονται όταν 

τους ζητάμε κάτι για πρώτη φορά;

Γιατί χρειάζεται πάντα να επαναλάβουμε εκατό 

φορές το ίδιο πράγμα;

Γιατί πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι δε 

μας ακούν πραγματικά;

Γιατί νιώθουμε ότι τα λόγια μας δε φτάνουν σ’ 

αυτά;
Γιατί μερικές φορές βιάζονται να απαντήσουν 

προτού ακούσουν μέχρι το τέλος αυτό που θέλουμε 

να τους πούμε;

Αυτές και άλλες ερωτήσεις που μας απασχολούν 

μοιάζουν παράδοξες σ’ έναν κόσμο που επικοινωνεί 

με τέτοια ταχύτητα.

Ίσως αυτό συμβαίνει επειδή ζούμε σε μια κοινω-

νία όπου δεχόμαστε τόσα εξωτερικά ακουστικά 

ερεθίσματα, ώστε έχουμε χάσει την ικανότητα να 

ακούμε τα λόγια των άλλων και το γεγονός αυτό 

δυσκολεύει τα παιδιά μας. Ίσως τα λόγια (που βα-

σίζονται σε σκέψεις) έχουν χάσει το νόημά τους σ’ 

έναν κόσμο που επικοινωνεί από τη μία άκρη της 

Γης στην άλλη μπροστά σε μια οθόνη.

Πρέπει λοιπόν να διδάξουμε στα παιδιά την ικα-

νότητα να ακούν, να τους μεταδώσουμε την αξία των 

λέξεων, να τους διδάξουμε να αξιολογούν, να κατα-

νοούν, να ζητούν και να παίρνουν… λόγια, πράγμα 

που κινητοποιεί την ανάγκη να συνδέσουν τον εαυτό 

τους με τους άλλους και με το περιβάλλον.
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