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Title of story: Φυτεύοντας λουλούδια 
 

Page 1 

a) Κάποιες φορές δεν έχεις αρκετό χρόνο στο σχολείο για να συζητήσεις όλα τα θέματα που σε 

ενδιαφέρουν. Γιατί δεν βρίσκεις έναν τρόπο για να μάθεις από μόνος σου, αφού θέλεις τόσο 

πολύ να μάθεις περισσότερα πράγματα γι’ αυτό το θέμα; 

 

b) Είναι καλό το ότι σκέφτηκες αυτό το βιβλίο και πως θα ήταν καλά να το διάβαζες για να 

μάθεις για ένα θέμα που σε ενδιαφέρει τόσο πολύ. Δεν υπάρχει όμως κάποιος πιο 

αποτελεσματικός τρόπος για να μάθεις περισσότερα γι’ αυτό το θέμα; 

 

c) Καλή επιλογή! Με αυτό τον τρόπο θα μπορείς να συμμετάσχεις ενεργά στην διαδικασία για 

να μάθεις κάποια πράγματα και θα είσαι εσύ υπεύθυνος/η για τη δική σου μάθηση! Επίσης, 

από αυτά που θα βρεις θα επωφεληθούν και οι φίλοι σου! 
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a) Πολύ καλη επιλογή! Θα κάνεις τη δική έρευνα και έτσι θα βρεις το πιο κατάλληλο είδος 

σπόρων! Με αυτό τον τρόπο ο στόχος σου θα γίνει ακόμα πιο συγκεκριμένος. 

 

b) Το να ζητάς βοήθεια από τους γονείς σου όταν την χρειάζεσαι είναι κάτι καλό.  Σε αυτή την 

περίπτωση όμως, δε θα ήταν καλύτερα να πάρεις την ευθύνη πάνω σου; Δεν παίζει ρόλο αν 

κάνεις κάτι λάθος, φτάνει που θα μάθεις από αυτό το λάθος για να βελτιωθείς ως άτομο! 

 

c) Η τύχη σου χαμογέλασε για να βρεις αυτά τα πράγματα έτοιμα στο σπίτι.  Ωστόσο, είναι 

σίγουρο το ότι αυτοί είναι οι κατάλληλοι σπόροι για αυτή την περίπτωση; 
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a) Είναι πολύ καλό που σκέφτηκες το τι μπορεί να χρειαστούν τα λουλούδια για να ανθίσουν. 

Τι θα έλεγεςλ όμως να σκεφτείς ακόμη λίγα στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν την 

απόφασή σας; 

 

b) Μπράβο! Αφιερώνεις λίγο χρόνο στο να σκεφτείς και καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν πολλά 

στοιχεία που θα πρέπει να λάβετε υπόψη πριν ξεκινήσετε. 
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c) Είναι πολύ καλό που θυμάσαι όλα εκείνα που σας είχε πει ο δάσκαλός σας για την 

φωτοσύνθεση και τον αέρα που χρειάζονται τα φυτά. Τι θα έλεγες όμως να σκεφτείς ακόμη 

λίγα στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν την απόφασή σας; 
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a) Το να ζητάς βοήθεια από άλλους ανθρώπους δεν είναι κακό. Θεωρείς όμως σωστό να 

εμπιστεύεσαι τυφλά την άποψη κάποιου χωρίς να κάνεις και τη δική σου έρευνα για κάτι; 

 

b) Είναι καλο το ότι ενεργείτε προσεκτικά. Δεν υπάρχει όμως κάποιος καλύτερος τρόπος για να 

μάθετε την σωστή ποσότητα νερού που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, είτε κάνοντας την δική 

σας έρευνα, είτε μέσα από τις γώσεις και τις εμπειρίες που έχετε από το παρελθόν; 

 

c) Πολύ καλή επιλογή! Χρησιμοποιήσατε προηγούμενες σας γνώσεις και εμπειρίες για να 

κάνετε την σωστή επιλογή. 
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a) Είναι καλό που σκεφτήκατε πως θα πρέπει να επιστρέψετε για να ποτίσετε τους σπόρους, δε 

θα ήταν όμως πιο βοηθητικό αν ήσαστε ακόμα πιο συγκεκριμένοι (ποιος θα πάει, πόσο 

συχνά, τι ώρα); 

 

b) Πολύ καλά! Θέσατε έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο! 

 

c) Αφού ξέρετε ήδη πως τα φυτά χρειάζονται νερό για να ανθίσουν, δε θα ήταν καλύτερα να 

πείτε μια συγκεκριμένη μέρα και ώρα για το πότε θα ποτίσετε τους σπόρους; 
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a) Είναι καλό το ότι δεν χάνεις τις ελπίδες σου.  Θα ήταν πολύ χρήσιμο να σκεφτείς τι ακριβώς 

κάνατε για να μπορέσεις να εντοπίσεις τι μπορεί να πήγε λάθος, σε περίπτωση που οι σπόροι 

δεν ανθίσουν καθόλου. 

 

b) Γιατί χάνεις τις ελπίδες σου από τώρα; Μπορείς να δώσεις ακόμη λίγο χρόνο στους σπόρους 

για να ανθίσουν μετά από τόσο κόπο που κάνατε για να τους φυτέψετε! Επίσης θα ήταν πολύ 

χρήσιμο να σκεφτείς τι ακριβώς κάνατε για να μπορέσεις να εντοπίσεις τι μπορεί να πήγε 

λάθος, σε περίπτωση που οι σπόροι δεν ανθίσουν καθόλου. 

 

c) Πολύ καλή επιλογή! Με αυτό τον τρόπο, σε περίπτωση που οι σπόροι δεν φυτρώσουν, θα 

μπορείς να ξέρεις τι έχει πάει λάθος και να το διορθώσεις την επόμενη φορά που θα 

φυτέψεις κάτι. 
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a) Πολύ καλή επιλογή! Σκέψου λίγο τα βήματα που ακολούθησες μέχρι τώρα, για να αποφύγεις 

πιθανά λάθη και παραλείψεις αυτή τη φορά! 

   

b) Είναι καλό που προσπαθείς ξανά, όμως αυτή τη φορά δε θα ήταν καλύτερα να σκεφτείς τα 

βήματα που είχες ακολουθήσει για να αποφύγεις πιθανά λάθη και παραλείψεις; 

 

c) Είναι απόλυτα κατανοητό το ότι έχεις περιέργεια να δεις την πρόοδο της βλάστησης των 

σπόρων, όμως με αυτά που έχεις μάθει για τα φυτά, δε νομίζεις πως αυτό θα εμποδίσει την 

ανάπτυξη των σπόρων; 
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a) Έχεις κάθε λόγο να ενθουσιάζεσαι με αυτή την εξέλιξη! Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να 

χρησιμοποιήσεις αυτή την εμπειρία για να μάθεις περισσότερα για την φύτευση 

λουλουδιών; 

 

b) Έχεις κάθε λόγο να ενθουσιάζεσαι με αυτή την εξέλιξη! Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να 

χρησιμοποιήσεις αυτή την εμπειρία για να μάθεις περισσότερα για την φύτευση 

λουλουδιών; 

 

c) Πολύ καλή επιλογή! Θα χρησιμοποιήσεις αυτή την εμπειρία για να μάθεις ακόμη 

περισσότερα για τη διαδικασία της φύτευσης λουλουδιών! 
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a) Είναι πολύ ωραίο να θέλεις να φυτέψεις ακόμη περισσότερους σπόρους. Δεν είναι όμως 

εξίσου σημαντικό να παρατηρήσεις την ανάπτυξη αυτών των λουλουδιών για να μάθεις 

περισσότερα γι’ αυτά; 

 

b) Πολύ καλή επιλογή! Θα αξιοποιήσεις αυτή την εμπειρία για να παρατηρήσεις την ανάπτυξη 

αυτών των λουλουδιών και να μάθεις περισσότερα γι’ αυτά! 

 

c) Είναι πολύ ωραίο να θέλεις να δουν κι οι γονείς σου τα λουλούδια. Δεν είναι όμως εξίσου 

σημαντικό να παρατηρήσεις την ανάπτυξη αυτών των λουλουδιών για να μάθεις 

περισσότερα γι’ αυτά; 
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a) Είναι πολύ καλή ιδέα το να αποκτήσεις αναμνηστικά από το κατόρθωμά σου! Τι λες να 

μοιραστείς την εμπειρία σου και τις γνώσεις που απέκτησες με άλλους ανθρώπους, έτσι ώστε 

να επωφεληθούν κι αυτοί από αυτές; 

 

b) Καλή ιδέα! Με αυτό τον τρόπο θα επωφεληθούν και οι συμμαθητές και συμμαθήτριές σου 

από αυτή την εμπειρία σου. Ωστόσο, δεν υπάρχει τρόπος για να αξιοποιήσουν αυτές τις 

γνώσεις που θα αποκτήσουν; 

 

c) Τέλεια ιδέα! Με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο θα μοιραστείς με άλλους ανθρώπους τις γνώσεις 

και εμπειρίες που απέκτησες, αλλά θα συμβάλεις επίσης στο να μάθουν κι αυτοί με τη σειρά 

τους μέσα από τις δικές τους εμπειρίες! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


