
 

The European Commission support for the production of this publication does not 

constitute an endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, 

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  
Cultivate school entrepreneurial mindset through holistic approach 

targeting teachers and pupils 

  

IO7: Tips and Hints on 

Creative Stories 

Competence: 3.3 Coping with Uncertainty, Ambiguity and 

Risk / Διαχείριση αβεβαιότητας, ασάφειας και κινδύνου (2nd 

Method) 

Partner Responsible: Dimitra 



Cultivate school entrepreneurial mindset through holistic 
approach targeting teachers and pupils  

 

Intellectual Output 7: Assessment tools for the assessment of the Entrepreneurial Mindset of pupils in the school (electronic) 

Activity 4:  Translation of the assessment tools for pupils                                                                                           1 | P a g e  

   

 

Coordinated by 

 

 

Partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Program Erasmus+ 

Key Action KA201 - Strategic Partnerships for school education - Cooperation 
for innovation and the exchange of good practices 

Project Title Cultivate School Entrepreneurial Mindset through a Holistic 
Approach Targeting Teachers and Pupils 

Project Acronym EnterSchoolMind 

Project Agreement Number 2018-1-CY01-KA201-046906 

Project Start Date 01/11/2018  

Project End Date 31/10/2021 

Apostolos 

Varnavas 

Primary School 

4th Primary 

School of 

Tyrnavos 



Cultivate school entrepreneurial mindset through holistic 
approach targeting teachers and pupils  

 

Intellectual Output 7: Assessment tools for the assessment of the Entrepreneurial Mindset of pupils in the school (electronic) 

Activity 4:  Translation of the assessment tools for pupils                                                                                           2 | P a g e  

   

Table of Contents 

 

 

Title of story: A Sunday Afternoon with Friends ..................................................................................................3 

 

   



Cultivate school entrepreneurial mindset through 
holistic approach targeting teachers and pupils  

Intellectual Output 7: Assessment tools for the assessment of the Entrepreneurial Mindset of pupils in the school 
(electronic) 

Activity 3: Review and finalisation of the assessment tools  3 | P a g e
   

 

Title of story: Θα βοηθήσεις την καινούργια σου φίλη; 
 

Page 0  

a) Καλή επιλογή! Έχεις εξαιρετικά αντανακλαστικά και αυτό θα βοηθήσει τη Λάιλα. 

 

b) Πράγματι, δεν πρέπει να αργείς στο μάθημα, όμως η Λάιλα φαίνεται να χρειάζεται τη 

βοήθειά σου.  

 

Page 1 

a) Ίσως όντως να συμβεί αυτό, όμως δε θα το μάθεις ποτέ αν δεν προσπαθήσεις καν να 

βοηθήσεις. 

 

b) Καλή επιλογή! Κρατάς θετική στάση απέναντι σε αβέβαιες καταστάσεις και αυτό θα 

βοηθήσει και τις δύο σας.  

  

Page 2 

a) Αυτό που λες μπορεί να συμβεί, όμως μπορείς να προτείνεις κάτι που θα μπορούσε να 

δώσει λύση στο πρόβλημα;  

 

b) Μπράβο! Αισθάνεσαι ασφαλής παρόλο που βρίσκεσαι σε μια τόσο αβέβαιη κατάσταση και 

μάλιστα προτείνεις ένα εναλλακτικό σχέδιο.  

 

Page 3 

a) Αυτή είναι σίγουρα μια δυσάρεστη κατάσταση για σένα, όμως μπορεί να πρέπει να είσαι 

περισσότερο αφοσιωμένη και ανθεκτική σε τέτοιες περιπτώσεις.  

 

b) Καλή επιλογή! Προσπαθείς να εφαρμόσεις ιδέες που θα βοηθήσουν ολόκληρη την τάξη 

σου.  

 

Page 4 

a) Μπράβο που είσαι ενημερωμένη για αυτά τα θέματα, όμως πώς θα λύσεις το πρόβλημα 

που έχει προκύψει; 
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b) Καλή επιλογή! Έχεις βρει το κουράγιο να μιλήσεις γι’ αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση και να 

βοηθήσεις έτσι ολόκληρο το σχολείο σου. 

 

Page 5 

a) Μπράβο! Έχεις εξαιρετικές ικανότητα να επιλύεις προβλήματα. Τώρα οι γονείς σου 

μπορούν να σε κάνουν να αισθανθείς ασφαλής. 

 

b) Αν δε μιλήσεις στους γονείς σου για το θέμα, πώς θα αισθανθείς ασφαλής; 

 

Page 6 

a) Καλή επιλογή! Προσπαθείς να εφαρμόσεις ιδέες που θα βοηθήσουν ολόκληρη την τάξη 

σου. 

 

b) Η βία δε φέρνει βία όμως; Μπορείς να σκεφτείς κάτι διαφορετικό που θα λύσει το 

πρόβλημα; 

 

Page 7 

a) Είναι κι αυτό μια λύση, όμως πόσες είναι οι πιθανότητες να λυθεί το πρόβλημα με αυτόν 

τον τρόπο; 

 

b) Πολύ καλή ιδέα! Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσεις ένα ασφαλές περιβάλλον για τη 

Λάιλα.  
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a) Είναι πολύ πιθανό η δασκάλα σας να σας μιλήσει για το θέμα, όμως θα έπρεπε να 

αισθάνεσαι ότι μπορείς κι εσύ να μιλήσεις γι’ αυτό.  

 

b) Καλή επιλογή! Με αυτόν τον τρόπο δε θα αγνοήσεις το πρόβλημα που έχει ήδη 

παρουσιαστεί, αλλά θα το αντιμετωπίσεις.  

 

Page 9 

Έφτασες στο τέλος αυτής της περίεργης περιπέτειας... Αναγνώρισες τους κινδύνους και τις 

συνέπειές τους, όμως την επόμενη φορά πρέπει να δείξεις μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και 

προθυμία να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα που παρουσιάζονται.  
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Μπράβο, έφτασες στο τέλος αυτής της περίεργης περιπέτειας... Είναι πολύ καλό το ότι κρατάς 

θετική στάση απέναντι σε αβέβαιες καταστάσεις και μπορείς να επιλύεις προβλήματα. Θα σε 

βοηθήσει στη μετέπειτα ζωή σου! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


