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Title of Story: Διαγωνισμός ταλέντου 

 

Page 0:  

a) Πολύ καλά – μη ξεχνάς όμως ότι θα χρειαστεί να εξασκηθείς γι’ αυτό τον διαγωνισμό αν θες 

να τα πας καλά 

 

b) Πολύ καλή απάντηση! Το πρόγραμμα αυτό θα σε βοηθήσει να φτάσεις στον στόχο σου πιο 

εύκολα! 

 

Page 1: 

a) Μπράβο που εξασκείσαι τόσο πολύ! Ωστόσο, κάποιες φορές είναι καλό να ακούς και τη 

γνώμη ατόμων που ασχολούνται επαγγελματικά με το θέμα που σε ενδιαφέρει. 

 

b) Πολύ καλή απάντηση! Η καθοδήγηση που θα έχεις θα σε βοηθήσει να φτάσεις όσο πιο 

ψηλά μπορείς! 

 

Page 2:  

a) Μπράβο, είναι πάντα καλό να προσπαθείς να διατηρείς μια ισορροπία στη ζωή σου. 

b) Πολύ καλή απάντηση! Αυτό θα σε βοηθήσει να διαχειρίζεσαι καλύτερα τον χρόνο σου. 

 

Page 3:  

a) Είναι πάντα καλό να περνάς χρόνο με τους φίλους και τις φίλες σου όμως πρέπει να 

θυμάσαι να βρίσκεις χρόνο για εξάσκηση! 

b) Πολύ καλή απάντηση! Μπράβο που διατηρείς τη συγκέντρωση και την αφοσίωσή σου!  

 

Page 4:  

a) Μπράβο σου που συνεχίζεις την εξάσκηση και κανονίζεις να βρίσκεις χρόνο για να 

βελτιώνεσαι.         

b) Είναι καλό το ότι νιώθεις τόση αυτοπεποίθηση και σιγουριά, όμως δε θα ήταν πιο ασφαλές 

αν συνέχιζες την εξάσκηση; Πάντα η εξάσκηση μας κάνει καλύτερους.  
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Page 5:  

a) Καλή απάντηση, να θυμάσαι όμως ότι κάποιες φορές το να κάνεις κάτι με άλλους είναι πιο 

παραγωγικό. 

b) Πολύ καλή απάντηση, αυτό θα σου δώσει την ευκαιρία να μοιραστείς τις ιδέες σου με 

κάποιο άλλο άτομο και να εξασκηθείτε μαζί σε καινούργιες τεχνικές. 

 

Page 6:  

Συνέχισε να περνάς καλά και να μην τα παρατάς! 

 

Page 7:  

a) Σκεψου τους κόπους σου και όλη εκείνη την εξάσκηση που έκανες μέχρι τώρα – δεν είναι 

ανάγκη να τα παρατήσεις εντελώς! Δοκίμασε να κάνεις έστω λίγη εξάσκηση για να μην 

χρειαστεί να ξεκινήσεις και πάλι από το μηδέν όταν αναρρώσεις. 

b) Πολύ καλή απάντηση! Η επιμονή σου είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο, θυμήσου όμως να 

φροντίζεις παράλληλα τον εαυτό σου και τη φωνή σου μέχρι να αναρρώσεις πλήρως. 

 

Page 8:  

a) Είναι καλό το ότι ανυπομονείς για τις διακοπές σου, μην ξεχνάς όμως όλη την σκληρή 

δουλειά και εξάσκηση που έκανες μέχρι τώρα.  Καλή επιτυχία στον διαγωνισμό! 

 

b) Πολύ καλή απάντηση! Συνέχισε την καλή δουλειά και καλή επιτυχία στον διαγωνισμό! 
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