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Το κάμπινγκ είναι μια φανταστική εμπειρία για μια οικογένεια. Η ζωή σε μια σκηνή είναι 
πολύ διαφορετική από τη ζωή στο σπίτι. Έξω υπάρχουν πολλά πράγματα να ανακαλύψεις, 
χωρίς να βαρεθείς καθόλου. Επιχειρήσαμε να πάμε στο πρώτο μας κάμπινγκ με τον μπαμπά 
στην αρχή των καλοκαιρινών μας διακοπών. Μόνο για δύο μέρες. Ο μπαμπάς, η αδερφή μου 
η Λουίζα κι εγώ. Η μαμά δεν ήρθε. 
 
 

Α) Το ταξίδι για το κάμπινγκ ήταν περίπου 3 ώρες και για να αποφύγουμε τη 
βαρεμάρα, η Λουίζα κι εγώ ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε πώς θα μπορούσε να μοιάζει 
ο χώρος του κάμπινγκ μας (πού να βάλουμε τη σκηνή, πού να ανάψουμε τη φωτιά, 
πού να τοποθετήσουμε την αιώρα) και αμέσως φτιάξαμε ένα σχέδιο, ώστε να 
μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να στήνουμε τον χώρο μόλις θα φτάναμε. 
 
Β) Ήταν ένα μεγάλο και βαρετό ταξίδι προς τον κατασκηνωτικό χώρο. Ο μπαμπάς 
έπρεπε να συγκεντρωθεί στο τιμόνι και δε μιλούσε σχεδόν καθόλου, η Λουίζα άκουγε 
τα αγαπημένα της τραγούδια στα ακουστικά της και έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να 
ολοκληρώσω τα παιχνίδια στο κινητό μου χωρίς να αποσπάται η προσοχή μου από 
κάτι άλλο. 
 

Εάν απάντησες το Α, πήγαινε στη σελίδα 1. 

Εάν απάντησες το Β, πήγαινε στη σελίδα 2. 
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Ο μπαμπάς έψαξε για ένα κατάλληλο μέρος κοντά στη σκηνή και μάζεψε τα ξύλα που βρήκε 
εκεί κοντά, τοποθέτησε παλιές εφημερίδες από κάτω και άναψε φωτιά. Τότε ήμασταν 
έτοιμοι και μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την προετοιμασία για το δείπνο. Μπορούσαμε να 
επιλέξουμε μόνοι μας το μενού για το δείπνο μας. 
 

Α) Δεν χρειάστηκε να το σκεφτούμε δύο φορές. Η Λουίζα έφερε σούπα και λαχανικά 
σε κονσέρβα από το αυτοκίνητο, τα ρίξαμε όλα μαζί σε μια μεγάλη κατσαρόλα και τα 
ζεστάναμε στη φωτιά. Ο μπαμπάς μάς παρακολουθούσε και ανυπομονούσε μέχρι να 
είναι έτοιμο το δείπνο. 
  
Β) Είχαμε μια υπέροχη ιδέα. Εγώ κι η Λουίζα πλύναμε και κόψαμε τα λαχανικά που 
είχαμε φέρει μαζί μας και ξεφλουδίσαμε τις πατάτες. Ακολούθως, τα περάσαμε όλα 
σε μικρά ξυλάκια που είχαμε μαζέψει προηγουμένως και ο μπαμπάς έφτιαξε μια 
υπέροχη σούπα για όλους μας και τη ζέστανε σε μια μεγάλη κατσαρόλα στη φωτιά. 
Απολαύσαμε το πρώτο μας δείπνο μαζί κάτω από τον πανέμορφο ουρανό. 
 
 

Εάν απάντησες το Α, πήγαινε στη σελίδα 5. 

Εάν απάντησες το Β, πήγαινε στη σελίδα 3. 
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Μόλις ο μπαμπάς βρήκε το σωστό μέρος για τη φωτιά, μελέτησε προσεκτικά τις οδηγίες για 
το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο και μετά από λίγο είχαμε μια μεγάλη φωτιά και 
μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τις ετοιμασίες για το δείπνο μας. Αποφασίσαμε οι ίδιοι το 
μενού για το δείπνο μας. 
 

Α) Πήραμε τις κονσέρβες λαχανικών και τις κονσέρβες σούπας από το αυτοκίνητο και 

ο μπαμπάς τα μετέτρεψε σε ένα υπέροχο δείπνο για εμάς. Καθόμασταν γύρω από τη 

φωτιά, παρακολουθούσαμε τον μπαμπά να μαγειρεύει και ανυπομονούσαμε να 

δοκιμάσουμε τη σούπα με τα λαχανικά. 

 

Β) Είχαμε ήδη καταστρώσει ένα σχέδιο. Κόψαμε τα λαχανικά που είχαμε φέρει, 

ξεφλουδίσαμε τις πατάτες και ακολούθως τα περάσαμε όλα σε ξυλάκια που είχαμε 

μαζέψει από εκεί τριγύρω. Εν τω μεταξύ, ο μπαμπάς ετοίμασε ομελέτα με μπέικον. 

Όλα τα λαχανικά κατέληξαν σε μια σούπα που μαγειρεύτηκε στη φωτιά. 

 

 

Εάν απάντησες το Α, πήγαινε στη σελίδα 4. 

Εάν απάντησες το Β, πήγαινε στη σελίδα 5. 
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Όταν ήμασταν όλοι πια χορτάτοι, καθαρίσαμε τον χώρο της φωτιάς και προετοιμάσαμε τον 

χώρο που θα κοιμόμασταν. Ο καθένας μας είχε το δικό του υπνόσακο και κοιμηθήκαμε μαζί 

σε μια μεγάλη σκηνή 4 ατόμων. Όταν τελειώσαμε, δεν είχε σκοτεινιάσει ακόμη και δεν 

ήμασταν κουρασμένοι. Το μόνο που χρειαζόμασταν ήταν μια ιδέα για το πώς να περάσουμε 

αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό βράδυ. Ο μπαμπάς πρότεινε να δημιουργήσουμε το δικό μας 

οικογενειακό τραγούδι για το κάμπινγκ. 

 

Α) Η δημιουργία του τραγουδιού μάς φαινόταν πολύ απαιτητική. Εγώ είχα μια 

καλύτερη ιδέα. Πρότεινα να βρούμε τα αγαπημένα μας τραγούδια στο YouTube και 

να τα τραγουδήσουμε δυνατά. Όλοι συμφώνησαν με την ιδέα μου και περάσαμε 

πολύ ωραία! Η Λουίζα ήταν η πρώτη που κοιμήθηκε μετά από 2 ώρες και μετα 

ακολουθήσαμε εγώ κι ο μπαμπάς. 

Β) Τι υπέροχη ιδέα! Ο μπαμπάς πήρε την κιθάρα από το αυτοκίνητο και ο καθένας 

μας κλήθηκε να επιλέξει το αγαπημένο του/της τραγούδι. Όποτε δεν γνωρίζαμε τους 

στίχους, τραγουδούσαμε αυθόρμητα ό,τι ερχόταν στο μυαλό μας. Στο τέλος 

συνθέσαμε ένα τραγούδι για τη μαμά και μετά από 2 ώρες όλοι κοιμηθήκαμε με ένα 

χαμόγελο στα πρόσωπά μας. 

 

Εάν απάντησες το Α, πήγαινε στη σελίδα 6. 

Εάν απάντησες το Β, πήγαινε στη σελίδα 10. 
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Μόλις τελειώσαμε τη σούπα μας, ξεκινήσαμε να ετοιμάζουμε τον χώρο που θα κοιμόμασταν 

μέσα στη σκηνή. Όταν η Λουίζα άνοιξε τον υπνόσακό της, βγήκε γρήγορα μια μεγάλη αράχνη 

και κρύφτηκε γρήγορα στη γωνιά της σκηνής. Η Λουίζα άρχισε να ουρλιάζει και φώναζε ότι 

δεν ήθελε να κοιμηθεί στη σκηνή μέχρι να βρεθεί η αράχνη. Έπρεπε να δράσω γρήγορα! 

Α) Φώναξα πολύ δυνατά στον μπαμπά να έρθει για να βγάλει την αράχνη από τη 

σκηνή και μετά κρύφτηκα πίσω από τη Λουίζα. Ο μπαμπάς κατάφερε να πιάσει την 

αράχνη με επιτυχία και την έριξε πίσω στη φύση. 

 

Β) Αμέσως ήρθε στο μυαλό μου μια ιδέα. Έτρεξα στην φωτιά, πήρα μια άδεια 

κονσέρβα σούπας και επέστρεψα στη σκηνή. Μετά από λίγα λεπτά, η αράχνη βγήκε 

από το σημείο στο οποίο κρυβόταν. Τότε την έπιασα με την κονσέρβα και την άφησα 

αρκετά μακριά από τον χώρο όπου κατασκηνώναμε. 

 

Εάν απάντησες το Α, πήγαινε στη σελίδα 9. 

Εάν απάντησες το Β, πήγαινε στη σελίδα 5. 
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Στη συνέχεια αποφασίσαμε ότι θέλαμε να κοιμηθούμε έξω, οπότε βάλαμε τους υπνόσακους 

έξω από τη σκηνή και ξαπλώσαμε μαζί κάτω από τον ξάστερο ουρανό, παρακολουθώντας τα 

αστέρια και ακούγοντας τους ήχους της νύχτας. Τότε: 

Α) Η σιωπή και το σκοτάδι ξύπνησαν τη φαντασία μου και άρχισα να λέω μια ιστορία 

για μια οικογένεια που περπατούσε στο δάσος και χάθηκε στο σκοτάδι. Μόλις 

κόλλησα και δεν μπορούσα να συνεχίσω, ο μπαμπάς συνέχισε να λέει την ιστορία και 

όταν ήρθε η σειρά της Λουίζας, συνειδητοποιήσαμε ότι την είχε ήδη πάρει ο ύπνος. 

 

Β) Ο μπαμπάς έβγαλε τον φορητό του υπολογιστή και άρχισε να ασχολείται με τα 

emails του. Εμάς μας επέτρεψε να παίξουμε με τα κινητά μας τηλέφωνα μέχρι να 

κλείσουν τα μάτια μας από την κούραση. 

 

 

Εάν απάντησες το Α, πήγαινε στη σελίδα 6. 

Εάν απάντησες το Β, πήγαινε στη σελίδα 7. 
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Το επόμενο πρωί ξυπνήσαμε πολύ νωρίς. Ο μπαμπάς ξύπνησε πρώτος και άρχισε να 

κανονίζει το πρωινό. Αφού η μαμά δεν ήταν μαζί μας, μάς έβαλε να της υποσχεθούμε πριν 

φύγουμε ότι θα της στέλλουμε ενημέρωση. Για να περάσει ο χρόνο αναμονής για το πρωινό, 

θέσαμε σε εφαρμογή το αίτημα της μαμάς: 

Α) Η Λουίζα κι εγώ είχαμε ήδη φέρει πολλές καρτ-ποστάλ από το σπίτι μαζί μας, οπότε 

η Λουίζα έγραψε το τραγούδι της κατασκήνωσης σε ένα όμορφο φόντο πάνω στις 

στις κάρτες και το διακόσμησε με πολλά μικρά σχέδια που μας έδειξε σε διάφορες 

δραστηριότητες. Σχεδιάσαμε να ρίξουμε τις κάρτες σε ένα γραμματοκιβώτιο στο 

επόμενο χωριό αργότερα μέσα στην ημέρα.  

 

Β) Έβγαλα μια selfie με εμένα και τη Λουίζα μέσα στη σκηνή με το κινητό μου. Μας 

άρεσε η πρώτη κιόλας φωτογραφία. Στη συνέχεια πήγαμε στον μπαμπά, βγάλαμε 

άλλη μια φωτογραφία όλοι μαζί και τη στείλαμε στη μαμά μέσω WhatsApp. 

Αποστολή εξετελέσθη! 

 

Εάν απάντησες το Α, πήγαινε στη σελίδα 10. 

Εάν απάντησες το Β, πήγαινε στη σελίδα 7. 
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Αφού φάγαμε το πρωινό μας, κάτσαμε μπροστά στη σκηνή μας και συζητούσαμε για τις 

δραστηριότητες που θα κάναμε μέσα στη μέρα. Ξαφνικά, ακούσαμε βήματα. Τότε 

εμφανίστηκαν μπροστά μας δύο παιδιά κλαίγοντας, προφανώς επειδή είχαν χαθεί. 

Φαινόντουσαν να μην είναι από την περιοχή και να μην καταλαβαίνουν τη γλώσσα μας. 

Αναγκαστικά έπρεπε να δράσουμε. 

Α) Η Λουίζα έφερε γρήγορα το κινητό της τηλέφωνο από τη σκηνή, δυστυχώς όμως η 

μπαταρία ήταν σχεδόν άδεια. Της πήρε αρκετό χρόνο για να ενεργοποιήσει το 

πρόγραμμα φωνητικών εντολών. Ο μπαμπάς είπε ότι ήταν Γερμανοί κι έτσι 

χρησιμοποιήσαμε μια εφαρμογή μετάφρασης για να προσπαθήσουμε να 

ξεκινήσουμε μια συνομιλία μαζί τους και να τους ηρεμήσουμε. Λίγα λεπτά αργότερα, 

οι γονείς τους έφτασαν στη σκηνή. Τους έψαχναν. 

 

Β) Θυμήθηκα τα βράδια που παίζαμε οικογενειακώς παντομίμα και προσπάθησα να 

μάθω χρησιμοποιώντας τα χέρια και τα πόδια μου ποιοι ήταν και πώς θα 

μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε. Το κλάμα τους μετατράπηκε απότομα σε γέλιο 

και σύντομα ακούσαμε δυνατές φωνές που προέρχονταν από το δάσος εκεί κοντά. 

Οι γονείς τους τούς έψαχναν ήδη. 

 

Εάν απάντησες το Α, πήγαινε στη σελίδα 9. 

Εάν απάντησες το Β, πήγαινε στη σελίδα 8. 

 

  



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  8 | P a g e  

Page 8 

Μετά από αυτό το συναρπαστικό περιστατικό, αποφασίσαμε να εξερευνήσουμε την περιοχή 

κοντά στον κατασκηνωτικό χώρο με τα πόδια. Ο μπαμπάς έψαχνε σε έναν οδηγό 

ενδιαφέροντα μέρη για να δούμε και συμφωνήσαμε να επισκεφθούμε έναν μύλο που 

βρισκόταν στο επόμενο χωριό. Για να φτάσουμε όμως εκεί έπρεπε να διασχίσουμε ένα μικρό 

ποτάμι που δεν ήταν και τόσο βαθύ. Με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό 

όμως; 

Α) Ο μπαμπάς δεν μπορούσε να μας πιάσει στην πλάτη του επειδή εκείνη τη μέρα 

πονούσε. Έτσι, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε σπίτι. Εγώ κι η Λουίζα χαρήκαμε γιατί 

μας είχε απομείνει και λίγος χρόνος για να παίξουμε βιντεοπαιχνίδια στο σπίτι. 

 

Β) Εγώ κι η Λουίζα ξεκινήσαμε να ψάχνουμε για μερικές μεγάλες πέτρες κοντά στο 

ποτάμι. Πετάξαμε τις πέτρες στο ποτάμι και πατώντας πάνω τους φτάσαμε στην άλλη 

πλευρά χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Η επίσκεψη στο μύλο ήταν το αποκορύφωμα της 

εκδρομής μας! 

 

Εάν απάντησες το Α, πήγαινε στη σελίδα 9. 

Εάν απάντησες το Β, πήγαινε στη σελίδα 10. 
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Το κάμπινγκ μας έφτασε στο τέλος του πολύ νωρίς. Καθισμένοι γύρω από μια φωτιά, 

κοιτάζοντας τον έναστρο ουρανό και κυνηγώντας αράχνες. Η εκδρομή αυτή ήταν μια 

αξέχαστη εμπειρία όπου περάσαμε πολύ ποιοτικό χρόνο με τον μπαμπά μας. Αυτή είναι μια 

πολύ σπάνια εμπειρία. Όλοι είπαμε ότι την επόμενη φορά θα μείνουμε περισσότερο και θα 

επισκεφτούμε περισσότερα μέρη στην περιοχή, όπως ο μύλος στο χωριό που δεν 

καταφέραμε να δούμε. Ίσως την επόμενη φορά να πάρουμε και τη μαμά μαζί μας. 

Τέλος 
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Δύο υπέροχες μέρες έφτασαν στο τέλος τους πολύ νωρίς. Καθισμένοι μαζί γύρω από μια 

φωτιά, κοιτάζοντας τον έναστρο ουρανό, κυνηγώντας αράχνες, διασχίζοντας ένα ποτάμι 

και έχοντας την ευκαιρία να επισκεφτούμε έναν πραγματικό μύλο για πρώτη φορά! Το 

ταξίδι ήταν μια αξέχαστη εμπειρία όπου περάσαμε πολύ ποιοτικό χρόνο με τον μπαμπά 

μας. Αυτή είναι μια πολύ σπάνια εμπειρία. Την επόμενη φορά θα θέλαμε να μείνουμε 

ακόμα περισσότερο και ίσως να πάρουμε και τη μαμά μαζί μας. 

Τέλος 

 


