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Μάθε
να είσαι συνετός

kykλοφορουν 4 τιτλοι

Έτυχε ποτέ να φας ένα ολόκληρο κουτί 
γλυκά και να σε πιάσει η κοιλιά σου; 
Μήπως μιλάς χωρίς να σκέφτεσαι; 
Αναρωτιέσαι συχνά γιατί θα πρέπει  
να βάζεις αντηλιακό στην παραλία;  
Η σύνεση είναι μία από τις κύριες 
αρετές και αποτελεί τη βάση για  
την ανάπτυξη της νοημοσύνης  
και την προσωπική ωρίμανση.

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 είμαστε συνετοί!
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Γιατί είναι απαραίτητο 

να διδάξουμε στα 

παιδιά να δείχνουν 

σύνεση;

Γιατί έχει σχέση με την προσοχή, την προφύλαξη, 

την αυτοσυγκράτηση και την περίσκεψη. Θεωρείται 

μια από τις τέσσερις κύριες αρετές και στην Αρχαία 

Ελλάδα αποτελούσε έναν από τους πυλώνες προς 

την κατάκτηση της ευτυχίας. 

Γιατί ο κόσμος υποφέρει από τις αρνητικές συ-

νέπειες της έλλειψης σύνεσης: οικολογικές, κοινω-

νικές και οικονομικές καταστροφές. Είναι λοιπόν 

απαραίτητο να μάθουμε στα παιδιά μας από πολύ 

μικρή ηλικία τους μηχανισμούς βελτίωσης της ζωής 

τους. 

Γιατί συμβάλλει στην κατανόηση του «εγώ», του 

«άλλου» και του περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα 

μονοπάτι που οδηγεί απ’ τη μια στην ανάλυση και 

λήψη αποφάσεων κι απ’ την άλλη στην πρόβλεψη 

των συνεπειών.

Γιατί δημιουργεί ικανότητες για τον περιορισμό 

και την αντιμετώπιση των κινδύνων. 

Γιατί ενθαρρύνει την ικανότητα προσαρμογής 

στις αλλαγές της κοινωνίας. 

Γιατί αποτελεί τη βάση για τη νοημοσύνη  

και την προσωπική ωρίμανση.
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