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Title of story: Επίσκεψη σε αρχαιολογικό χώρο 
 

Page 1 

A. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση, αλλά δε θα προκαλούσε μεγαλύτερη ένταση και άγχος 

σε σένα και στη φίλη σου; 

 

B. Αυτή η κίνηση σε βοηθάει να ηρεμήσεις; Μια καλύτερη ιδέα θα ήταν να μείνεις ακίνητη και 

να προσπαθήσεις να σκεφτείς με ηρεμία. 

 

C. Πολύ καλά, προσπαθείς να δημιουργήσεις ένα ασφαλές περιβάλλον για σένα για να 

καταλάβεις τι συμβαίνει.    

 

Page 2 

A. Πολύ καλή επιλογή! Βρήκες το θάρρος να αντιμετωπίσεις το πρόβλημά σου και τώρα έχεις 

περισσότερες πιθανότητες να το λύσεις. 

 

B. Η κατάσταση είναι όντως δύσκολη, όμως αν ηρεμήσεις μπορεί να καταφέρεις να βρεις μια 

λύση. 

 

C. Σιγούρα και οι δύο σας πρέπει να σκεφτείτε μια λύση για την κατάστασή σας, όμως μπορείς 

να εισηγηθείς κάτι κι εσύ;  

 

Page 3 

A. Ίσως τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για κατηγορίες, τώρα πρέπει να συνεργαστείτε για 

να αντιμετωπίσετε το πρόβλημά σας.  

 

B. Καλή επιλογή! Κρατάς μια θετική στάση απέναντι σε αβέβαιες καταστάσεις και αυτό θα 

βοηθήσει και τις δύο σας. 

 

C. Είναι καλό το ότι προσπαθείς να βρεις μια λύση, όμως δε θα ήταν καλύτερο αν έκανες τη 

φίλη σου να νιώθει ασφαλής έτσι ώστε να λύσετε μαζί το πρόβλημά σας; 

 

Page 4 

A. Αν χωριστείτε μπορεί να χαθείτε ξανά. Δε θα ήταν καλύτερο αν συνεργαζόσασταν για να 

νιώθετε και οι δύο πιο ασφαλείς; 
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B. Η κατάσταση είναι αγχωτική, όμως δε θα έπρεπε να συνεχίσετε να ψάχνετε λύση στο 

πρόβλημά σας; 

C. Πολύ καλή ιδέα! Έχεις κριτική σκέψη, καλά αντανακλαστικά και οργανωτικές ικανότητες 

και αυτό θα βοηθήσει και τις δύο σας.  

 

Page 5 

A. Πολύ καλή ιδέα! Είναι σωστό το ότι σκέφτεσαι θετικά και αυτό σε κάνει νιώθεις πιο 

ασφαλής.  

 

B. Δε θα ήταν καλύτερο αν άρχιζες να σκέφτεσαι θετικά για να νιώσεις πιο ασφαλής;  

 

C. Καλά κάνεις που κοιτάς γύρω σου μήπως εμφανιστεί κάποιος που μπορεί να βοηθήσει, όμως 

μπορείς να σκεφτείς και κάποια λύση;  

 

Page 6 

A. Είναι καλό που μετακινηθήκατε, όμως δε θα ήταν καλύτερο αν είχατε ένα οργανωμένο 

σχέδιο;  

 

B. Πολύ καλή επιλογή! Προσπαθείς να βάλεις σε εφαρμογή ιδέες και σχέδια που θα 

βοηθήσουν και τις δύο να βγείτε από αυτήν τη δύσκολη κατάσταση.  

 

C. Είσαι σίγουρη ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι που θα σας βοηθήσει να ξεφύγετε από αυτήν 

την κατάσταση; Έχεις κάποιο εναλλακτικό σχέδιο; 

 

Page 7 

A. Είσαι σίγουρη ότι αυτή είναι η σωστή στιγμή να τα παρατήσεις για να κάνεις διάλειμμα;  

 

B. Έχεις δίκιο για το ότι έχετε χάσει αρκετό χρόνο, όμως κάνει επίσης πολλή ζέστη. Δεν έχεις 

εναλλακτική λύση να προτείνεις;  

 

C. Μπράβο! Αξιοποιείς την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με εξαιρετικό τρόπο.  

 

Page 8 

A. Είσαι σίγουρη ότι είναι ασφαλές να μιλήσεις σε αγνώστους; Μπορείς να αναγνωρίσεις τον 

κίνδυνο;  
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B. Έχεις δίκιο ότι δεν πρέπει να μιλάς σε αγνώστους, όμως ο λόγος είναι ότι δεν πρέπει να τους 

ενοχλήσεις ή ότι δεν είναι ασφαλές; 

 

C. Πολύ καλά, αναγνώρισες τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειές του και έμεινες 

συγκεντρωμένη στο σχέδιό σου.  

 

Page 9 

A. Πολύ καλά! Είσαι προσηλωμένη στο αρχικό σου σχέδιο και προσπαθείς να το εφαρμόσεις.  

 

B. Καλά κάνεις που σκέφτεσαι να πλησιάσεις τον κύριο, όμως μήπως θα έπρεπε να ηρεμήσεις 

πρώτα για να μπορέσεις να του εξηγήσεις τι έχει συμβεί; 

 

C. Δε θα ήταν καλύτερο να μην εγκαταλείψεις το αρχικό σου σχέδιο τόσο γρήγορα; 

 

Page 10 

A. Πέρασες μια δύσκολη κατάσταση, όμως γιατί νιώθεις ακόμα ανασφάλεια; Ίσως αν μιλούσες 

με τη δασκάλα σου αυτό να σε έκανε να νιώσεις καλύτερα.  

 

B. Πολύ καλά! Βρήκες το κουράγιο να αντιμετωπίσεις τα συναισθήματά σου και να τα 

εκφράσεις.  

 

C. Σίγουρα οι συμμαθητές σου θα ήθελαν να ακούσουν την ιστορία σου, όμως δε θα ήταν 

καλύτερο να πάρεις πρώτα μια ανάσα και να σκεφτείς πώς αισθάνεσαι;  
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