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Τίτλος της ιστορίας: Εξερεύνηση της φύσης 

Σελίδα 0  

a) Καλή επιλογή! Γνωρίζεις τα περιβαλλοντικά ζητήματα και συμβάλλεις ενεργά στην 

προστασία του περιβάλλοντος. 

 

b) Δεν θα ήταν καλύτερο να σκεφτείς κάποια άλλη εναλλακτική για να φτάσεις στο σημείο 

συνάντησης; Θα μπορούσες να το θεωρήσεις ως προετοιμασία για την επερχόμενη 

δραστηριότητα. 

Σελίδα 1 

a) Τι θα έλεγες να σκεφτείς άλλους τρόπους για να απαλλαγείς από τα σκουπίδια ενώ θα 

ενεργείς πιο υπεύθυνα σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις  των πράξεών σου; 

 

b) Εξαιρετική απόφαση! Νοιάζεσαι για το περιβάλλον και δίνεις ένα καλό παράδειγμα 

αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος με βιώσιμο και υποδειγματικό τρόπο. 

Σελίδα 2 

a) Δεν θα ήταν καλύτερα αν ήσουν πιο ανοιχτός απέναντι στη Μαρία και μπορούσες να 

θεωρήσεις την παρουσία της ως κάτι θετικό; 

 

b) Εξαιρετική επιλογή! Είσαι φιλικός και συμπονετικός άνθρωπος και κάνεις τη Μαρία να 

αισθάνεται ευπρόσδεκτη σε αυτό το ταξίδι με τους φίλους σας. 

Σελίδα 3 

a) Ίσως να έπρεπε να απαντήσεις πιο υπεύθυνα την επόμενη φορά. Η προστασία του 

περιβάλλοντος μας αφορά όλους. 

 

b) Εξαιρετική επιλογή! Σε ενδιαφέρει το περιβάλλον και δίνεις ένα καλό παράδειγμα για το 

πώς να ενεργείς με περιβαλλοντική συνείδηση.  

Σελίδα 4 

a) Δεν θα ήταν καλύτερο αν πρόσφερες στους φίλους σου μερικά κομμάτια σοκολάτας για να 

νιώσεις κι εσύ πολύ καλύτερα; 

 

b) Εξαιρετική επιλογή! Έχεις δείξει γενναιοδωρία προς τους φίλους σου και ως ανταμοιβή 

βλέπεις τα χαμογελαστά τους πρόσωπα. 

Σελίδα 5 
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a) Εξαιρετική επιλογή! Η οικολογική χρήση των ρούχων σε απασχολεί και συμβάλλεις 

θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, ενισχύεις τη φιλία σου με τον φίλο 

σου. 

 

b) Ίσως θα μπορούσες να ξανασκεφτείς αυτήν την ιδέα και να προσπαθήσεις να βρεις έναν 

καλύτερο τρόπο και όσον αφορά τη βιώσιμη χρήση των ρούχων; 

Σελίδα 6 

a) Καλή επιλογή! Ενεργείς με διακριτικό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της 

εποχής αναπαραγωγής, δείχνεις ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά το κοινό καλό. 

 

b) Τι θα έλεγες να δοκιμάζατε να σκεφτείτε περισσότερο πώς να πλησιάσετε τις πάπιες χωρίς 

να τις τρομάξετε; 

Σελίδα 7 

a) Αυτή δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Το νερό είναι ένας σημαντικός πόρος που έχουμε. Δεν θα 

ήταν καλύτερο να το ξανασκεφτείς και να βρεις μια άλλη λύση αντί να σπαταλάς το νερό; 

 

b) Εξαιρετική επιλογή! Εάν όλοι οι νέοι συμπεριφέρονταν με έναν τέτοιο υποδειγματικό 

τρόπο και με οικολογικής σκέψη, τότε ο πλανήτης μας δεν θα κινδύνευε. 

Σελίδα 8  

a) Τι θα γίνει αν αφιερώσεις λίγο χρόνο για να σκεφτείς την αντίδρασή σου και προσπαθήσεις 

να βρεις έναν άλλο τρόπο για να υποστηρίξεις τον φίλο σου να βρει το χαμένο του 

αντικείμενο; 

 

b) Καλή επιλογή! Με αυτόν τον τρόπο, έδειξες ότι δεν είσαι εντελώς αδιάφορος για τους 

άλλους και ότι σκέφτεσαι τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε κάποιον, 

λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της οικολογίας. 

 

Σελίδα 9 

Έφτασες στο τέλος αυτής της τέλειας ημέρας! Οι γνώσεις σου σχετικά με την οικολογική και ηθική 

σκέψη θα σε βοηθήσουν να βρεις λύσεις σε προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσεις στο 

μέλλον. Μπράβο. 

 

Σελίδα 10 

Μπράβο για την ολοκλήρωση της μέρας σου! Έχεις ανησυχίες και γνώσεις για το περιβάλλον, τη 

σπατάλη πόρων και ενεργείς ανάλογα με έναν οικολογικό και προσεκτικό τρόπο χωρίς να αγνοείς 

τους ανθρώπους γύρω σου. 
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