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Title of story: Χριστουγεννιάτικο Bazaar 
 

Page 1 

a) Είναι θετικό το ότι θες να κάνεις καινούργιους φίλους. Με τη συμμετοχή σου στο bazaar θα 

αναπτύξεις επίσης και τις οργανωτικές σου ικανότητες. 

 

b) Πολύ καλά! Σου αρέσει ο προγραμματισμός και οι καλά οργανωμένες δραστηριότητες. 

 

c) Το να περάσεις χρόνο με τον καλύτερό σου φίλο θα είναι αλήθεια πολύ διασκεδαστικό, όμως 

το σημαντικότερο είναι ότι θα έχεις την ευκαιρία να αναπτύξεις τις οργανωτικές σου 

ικανότητες. 

 

Page 2 

a) Είναι κατανοητό το ότι είσαι κουρασμένος και έχεις πολλά να κάνεις, όμως θα σε βοηθούσε 

να μάθεις πώς να διαχειρίζεται καλύτερα τον χρόνο σου. 

 

b) Αυτό είναι μια καλή λύση, όμως πρέπει να σκεφτείς κάτι συγκεκριμένο που μπορείς να τους 

προτείνεις.  

 

c) Πολύ καλή επιλογή! Έχεις σκεφτεί ένα πολύ καλό σχέδιο! 

 

Page 3 

a) Η τάξη σου είναι όντως υπεύθυνη για την οργάνωση, όμως μήπως ο διευθυντής του σχολείου 

σου έχει κάποια εισήγηση; 

 

b) Μπράβο! Έκανες μια πολύ καλή πρόταση για να βοηθήσεις ώστε το   bazaar σας να είναι 

επιτυχημένο! 

 

c) Καλά κάνεις που ακούς, όμως δε θα ήταν ακόμη καλύτερο αν προσπαθούσες αν προτείνεις 

κάτι; 

 

Page 4 

a) Τι θα έλεγες να προσπαθούσες να προτείνεις κάτι; Ο δάσκαλός σας σάς έχει προτείνει να το 

συζητήσετε στην τάξη. 
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b) Είναι σωστή η σκέψη σου, όμως μήπως πρέπει να σκεφτείς να κάνετε και κάτι διαφορετικό;   

 

c) Πολύ καλή ιδέα! Έχεις θέσει τις προτεραιότητές σας σωστά. 

 

Page 5 

a) Είναι σωστό που θες να ακούσεις τη γνώμη των άλλων, όμως μήπως θα έπρεπε να σκεφτείς 

και να προτείνεις κι εσύ μια λύση; 

 

b) Καλή σκέψη, όπως πώς είσαι σίγουρος/η ότι έχουν το ποσό ή ότι είναι διατεθειμένοι να σας 

το δώσουν; Γιατί να μην εκμεταλλευτείτε τους δικούς σας πόρους; 

 

c) Πολύ καλή ιδέα! Σκέφτηκες τους διαθέσιμους πόρους και πώς μπορείτε να τους 

χρησιμοποιήσετε για να φέρετε εις πέρας τα σχέδιά σας. 

 

Page 6 

a) Όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί με το πώς χρησιμοποιούν τα υλικά, όμως αν τα στολίδια 

δεν είναι αρκετά όμορφα, πώς θα πείσετε τον κόσμο να τα αγοράσει; 

 

b) Το να βοηθάς ένα φιλανθρωπικό οργανισμό είναι πολύ σημαντικό, όμως πρέπει ταυτόχρονα 

να οργανώσετε σωστά τα υλικά σας.  

 

c) Μπράβο! Έχεις πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες διαχείρισης χρόνου. 

 

Page 7 

a) Σίγουρα έχετε φτιάξει πολλά στολίδια, όμως μήπως θα ήταν καλύτερα να μην σταματήσετε 

ακόμα, αφού έχετε επιπλέον υλικά;  

 

b) Η δασκάλα σας είναι ευχαριστημένη, άρα έχετε κάνει καλή δουλειά, όμως τι θα κάνετε με τα 

υλικά που έχουν περισσέψει; 

  

c) Μπράβο! Έχεις βρει μια πολύ καλή λύση στο πρόβλημα και τώρα μπορείτε να συνεχίστε 

να φτιάχνετε κι άλλα στολίδια.  

 

Page 8 
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a) Είναι μια καλή σκέψη, όμως και πάλι μπορεί να μην καταφέρετε να συγκεντρώσετε αρκετούς 

επισκέπτες.  

 

b) Αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση, όμως τι θα συμβεί αν οι επισκέπτες δεν έχουν αρκετά 

χρήματα για να αγοράσουν περισσότερα; Μήπως μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο; 

 

c) Πολύ καλά, βρήκες λύση σε κάτι που δεν είχατε προβλέψει. 

 

Page 9 

a) Πολύ καλή επιλογή! Αυτός είναι ένας καλά δομημένος τρόπος σκέψης και δράσης. 

 

b) Έχετε το δικαίωμα να γιορτάσετε αφού όντως έχετε δουλέψει πολύ, όμως μήπως θα έπρεπε 

προς το παρόν να σκεφτόσασταν πώς θα μπορούσατε να κάνετε το bazaar ακόμα πιο 

επιτυχημένο; 

 

c) Η χριστουγγενιάτικη ατμόσφαιρα σίγουρα θα βοηθήσει, όμως θα είναι αρκετή ώστε να 

πείσει τους επισκέπτες να αγοράσουν περισσότερα στολίδια; 

 

Page 10 

a) Πολύ καλή επιλογή! Έχεις εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες. 

 

b) Η ενθάρρυνση είναι χρήσιμη, όμως μήπως χρειάζεται και κάτι άλλο για να είστε σίγουροι ότι 

θα είναι επιτυχημένο το bazaar; Είναι όλα έτοιμα;  

 

c) Είναι λογικό να είσαι κουρασμένος/η, όμως πρέπει να μείνεις συγκεντρωμένος/η στον στόχο 

σου. Έτσι κι αλλιώς, έχεις φτάσει σχεδόν στο τέρμα! 
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