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Title of story: Ένας Περίπατος στο Δάσος 
 

Page 1 

a) Δε θα βοηθούσε αν βάζατε όλοι τον ίδιο στόχο ως ομάδα; 

 

b) Καλή επιλογή! Θα θέσετε όλοι τον ίδιο στόχο και θα συνεργαστείτε έτσι ώστε να είστε 

όλοι εκεί στην ώρα σας. 

 

c) Δε θα ήταν καλύτερα να συμφωνούσατε μια συγκεκριμένη ώρα για να ξυπνήσετε όλοι και 

έπειτα να συνεργαστείτε για να βεβαιωθείτε ότι όλοι θα είστε εκεί στην ώρα σας; 
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a) Κι αν όμως ο Κώστας δεν καταφέρει να σας φτάσει; Δε θα ήταν καλύτερα να πηγαίνατε στο 

δάσος όλοι μαζί σαν ομάδα; 

 

b) Ο Γιάννης και ο Κώστας θα είναι μαζί, δε θα είναι όμως πιο ασφαλές και πιο διασκεδαστικό 

αν είστε όλοι μαζί; 

 

c) Καλή επιλογή! Αποφασίσατε να πάτε στο δάσος ως ομάδα, έτσι καλύτερα να περιμένετε 

μέχρι να είστε όλοι εκεί. 
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a) Δε θα ένιωθες καλύτερα αν έδειχνες περισσότερη συμπόνια και κατανόηση στον φίλο σου; 

Σας εξήγησε τον λόγο που άργησε και απολογήθηκε, άρα δεν υπάρχει λόγος να λογομαχείς 

μαζί του. 

   

b) Δε θα ένιωθες καλύτερα αν έδειχνες περισσότερη συμπόνια και κατανόηση στον φίλο σου 

και τη μητέρα του; Εκείνη χρειαζόταν τη βοήθεια του, άρα ο φίλος σου δεν μπορούσε να 

μην τη βοηθήσει.  

 

c) Καλή επιλογή! Αναγνώρισες τα συναισθήματά σου και κατάφερες να τα ελέγξεις και να 

δείξεις κατανόηση στον φίλο σου.  Επίσης συμβούλεψες τον φίλο σου για το τι θα πρέπει 

να κάνει την επόμενη φορά για να λειτουργήσετε καλύτερα ως ομάδα. 
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a) Δε θα ήταν καλύτερα αν κάνατε κάποια προετοιμάσια πρώτα; Ο έλεγχος του εξοπλισμού 

σας και η κατανομή των ευθυνών για τον καθένα σας θα βοηθούσε πολύ σε αυτή την 

περίπτωση. 

 

b) Καλή επιλογή! Βεβαιωθήκατε ότι έχετε όλα όσα χρειάζεστε και πως ο καθένας σας έχει 

τον ρόλο του μέσα στην ομάδα. Είστε πανέτοιμοι για έναν υπέροχο περίπατο! 

 

c) Δε θα ήταν καλύτερα αν κάνατε την προετοιμασία σας όλοι μαζί ως ομάδα;  
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a) Δε θα ήταν πιο πρακτικό και ασφαλές να συνεργαστείς με τους φίλους σου για να τον 

μετακινήσετε; 

 

b) Δε θα ήταν πιο πρακτικό να συνεργαστείς με τους φίλους σου για να βρείτε μια λύση όλοι 

μαζί; 

 

c) Καλή επιλογή! Θα λειτουργήσετε όλοι μαζί σαν ομάδα για να λύσετε το πρόβλημα, 

αναλαμβάνοντας ο καθένας τον ρόλο του. 
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a) Καλή επιλογή! Με αυτό τον τρόπο θα καταφέρετε να συνεργαστείτε για να ξεπεράσετε 

αυτό το εμπόδιο με ασφάλεια. 

 

b) Δε θα ήταν καλύτερα αν συνεργαζόσασταν όλοι μαζί για να βεβαιωθείτε ότι θα ξεπεράσετε 

αυτό το εμπόδιο με ασφάλεια; 

 

c) Δε θα ήταν καλύτερα αν κρατούσατε χέρια μεταξύ σας για να βεβαιωθείτε πως θα είστε 

ασφαλείς; 
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a) Δε θα ήταν καλύτερα αν δοκιμάζατε να βρείτε μια μέση λύση, λαμβάνοντας υπόψη την 

κατάσταση του Γιάννη; Είναι σημαντικό να παραμείνετε όλοι μαζί ως ομάδα. 

 

b) Δε θα ήταν καλύτερα αν δοκιμάζατε να βρείτε μια μέση λύση, αντί να χάσετε την ευκαιρία 

να επισκεφτείτε είτε τους καταρράκτες είτε τη λίμνη; 

 

c) Καλή επιλογή! Βρήκατε μια μέση λύση λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του Γιάννη. 
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a) Δεν είναι κρίμα να μη φάει τίποτα ο Κώστας; Δε θα ήταν καλύτερα να του προσφέρετε κάτι 

να φάει, έτσι ώστε να μη μείνει πεινασμένος κανένας από την ομάδα; 

 

b) Αυτή είναι μια σπουδαία σκέψη! Δε θα ήταν όμως ακόμα καλύτερα αν και οι υπόλοιποι 

μοιράζονταν τα γεύματα τους με τον Κώστα, μιας και έιστε όλοι μαζί μια ομάδα; 

 

c) Σπουδαία επιλογή! Δείξατε όλοι ομαδικό πνεύμα και συμπόνια προς τον φίλο σας! 
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a) Δε θα ήταν προτιμότερο να δώσετε στον Γιάννη την ευκαιρία να εκφράσει τις σκέψεις και 

τα συναισθήματά του, αν αυτός θελήσει να το κάνει; 

 

b) Καλή επιλογή! Έδειξες ενσυναίσθηση και συμπόνια προς τον φίλο σου. Έδειξες 

ενδιαφέρον για το πώς νιώθει και συμπεριφέρθηκες σαν ένας καλός ακροατής. Επίσης 

προσπάθησες να βρεις λύση στο πρόβλημά του. 

 

c) Δε θα ένιωθες καλύτερα αν έδειχνες περισσότερη συμπόνια στον φίλο σου, που μάλλον 

είναι λυπημένος που δε θα κάνει κάτι αυτό το καλοκαίρι; 
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a) Το να ελέγξεις τα συναισθήματά σου θα σε βοηθήσει να αποφύγεις να τσακωθείς με τον 

φίλο σου.  Εξάλλου όλοι κάνουμε λάθη! Οι καυγάδες δε θα σας βοηθήσουν έτσι κι αλλιώς, 

άρα αντί γι’ αυτό μπορείς να χαλαρώσεις για λίγο και να σκεφτείς μια λύση στο πρόβλημά 

σας. 

 

b) Καλή επιλογή! Αναγνώρισες τα συναισθήματά σου και προσπάθησες να τα ελέγξεις. 

Έδειξες συμπόνια και κατανόηση προς τον φίλο σου που έκανε το λάθος, αλλά και 

εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις γνώσεις τις δικές σου και των φίλων σου. 

 

c) Το να δείχνεις συμπόνια και κατανόηση αλλά και έλεγχο των συναισθημάτων σου μπορεί 

να σε βοηθήσει να χτίσεις καλύτερες φιλίες με τους γύρω σου.  Επίσης δε θα ήταν 

καλύτερα να προσπαθήσεις να βρεις μια λύση μαζί με τους φίλους σου; 
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