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kykλοφορουν 4 τιτλοι

Μήπως έχεις την εντύπωση ότι σπαταλάς τον 
χρόνο σου όταν προσπαθείς να μάθεις κάτι; 
Βαριέσαι να περιμένεις στην ουρά; Φοβάσαι 
ότι η βροχή θα σου χαλάσει τη μέρα;  
Αν ναι, θα πρέπει να γίνεις περισσότερο 
υπομονετικός. Η υπομονή είναι σημαντική 
για να αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις της 
καθημερινότητας με θέληση και επιμονή  
και να επιτυγχάνεις τους στόχους σου.

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 κάνουμε υπομονή!
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Γιατί είναι απαραίτητο

να διδάξουμε στα παιδιά

να έχουν υπομονή;
Για να διδάξεις την αρετή της υπομονής, πρέπει αναμ-

φίβολα να διαθέτεις ο ίδιος μεγάλα αποθέματα. 

Η έλλειψη αυτής σε καθιστά ανίκανο να αντιμετωπίσεις 

τις αναρίθμητες δύσκολες καταστάσεις της ζωής. Στόχος 

για κάθε εκπαιδευτικό είναι να διδάξει την υπομονή σε 

μακροπρόθεσμη βάση παρά σε βραχυπρόθεσμη.

Η διδασκαλία και ο χρόνος αποτελούν δυο στοιχεία 

που πιστεύω ότι είναι αλληλένδετα, όπως ακριβώς δεν 

μπορώ να φανταστώ τη ζωή του αγρότη χωρίς τις ατε-

λείωτες ώρες, μέρες, μήνες και χρόνια δουλειάς…

Η σπορά, ο θερισμός, η λίπανση και η αναμονή (κυρίως 

αυτό) για τη συγκομιδή του φρούτου μπορεί να παρομοια



3

στεί με την αγάπη για τη μετάδοση 

της γνώσης και τη διάπλαση του 

χαρακτήρα υπεύθυνων και αφο-

σιωμένων ανθρώπων. Συνε-

πώς, υπομονή είναι η ικανό-

τητα να περιμένεις και να 

κατανοείς ότι καθετί απαι-

τεί χρόνο, αλλά και να 

αναγνωρίζεις και να σέβε-

σαι αυτό το γεγονός.

Είναι αλήθεια ότι η αντί-

ληψη των παιδιών για τον 

χρόνο διαφέρει από αυτή των 

ενηλίκων, αλλά αυτό δεν τα απο-

κλείει από την ανάγκη να μάθουν την αρετή της 

υπομονής ώστε να διαχειρίζονται δύσκολες κα-

ταστάσεις.

Για αυτό τον λόγο κρίνεται απαραίτητο να δι-

δαχθούν την υπομονή από πολύ μικρή ηλικία:

Γιατί είναι σημαντικό να μάθουν να αντιμετω-

πίζουν τα πράγματα με θέληση, προσπάθεια και 

επιμονή.

Γιατί ένας υπομονετικός άνθρωπος μεγαλώνει 

με αυτοσυγκράτηση και διαχείριση του εγωκε-

ντρισμού του.

Γιατί ο υπομονετικός άνθρωπος μπορεί να προ-

σηλώνεται στην επίτευξη στόχων.

Γιατί ένας υπομονετικός άνθρωπος είναι ικα-

νός να αξιολογήσει από απόσταση το καλύτερο 

για κάθε άνθρωπο και κατάσταση.

Γιατί ένας υπομονετικός άνθρωπος μπορεί να 

αντέχει τις συνέπειες της αναμονής. 

Γιατί ένας υπομονετικός άνθρωπος μπορεί να 

είναι ευτυχισμένος με το να «σπαταλάει» τον 

χρόνο του δίπλα στον άλλον.

Γιατί μπορεί να «σπαταλάει» τον χρόνο του 

θαυμάζοντας την ομορφιά της «φύσης».
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