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Title of story: Στον δρόμο με ένα τροχόσπιτο 
Page 0  

Α) Καλή επιλογή! Το να ετοιμάσετε και να μαγειρέψετε το γεύμα σας οι ίδιοι είναι μια δημιουργική 

διαδικασία και ταυτόχρονα προωθεί την αίσθηση του να ανήκεις σε μια ομάδα! 

Β) Είναι απόλυτα κατανοητό ότι θα θέλατε να φάτε κάτι το συντομότερο δυνατό, δε θα ήταν όμως 

πιο διασκεδαστικό και δημιουργικό αν ετοιμάζατε ένα γρήγορο γεύμα με την οικογένειά σου; 
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Α) Γιατί να ψάξεις στο διαδίκτυο για ιδέες και να μην σκεφτείς εσύ τι θα μπορούσατε να κάνετε με 

βάση τις δικές σου ιδέες και τη δική σου φαντασία; 

Β) Πολύ καλή ιδέα! Είναι πολύ δημιουργική η απόφασή σου να κρατήσεις σημειώσεις στο 

σημειωματάριό σου. 
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Α) Είναι κατανοητό το ότι θες να ξεκουραστείς, αν και ο ύπνος δε θα ήταν το ιδανικό ξεκίνημα στις 

διακοπές σου.   

Β) Πολύ καλή επιλογή! Υπέροχος τρόπος για να ξεκινήσεις τις διακοπές σου! Το να κρατήσεις 

σημειώσεις από πριν δείχνει πόσο δημιουργικό και οργανωμένο άτομο είσαι. 
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Α) Δεν είναι κρίμα που δεν μπορούσες να βρεις κάποιον άλλο, πιο δημιουργικό τρόπο για κάνετε 

έκπληξη στην μαμά σου; Σκέψου με ποιο τρόπο θα μπορούσες να αξιοποιήσεις τη δημιουργικότητά 

σου για να βρεις μια καλύτερη λύση! 

Β) Καλή επιλογή! Είναι υπέροχη η ιδέα σου για το σταυρόλεξο και το τραγούδι! Μπράβο! 

 

Page 4 

Α) Είναι καλό που χρησιμοποίησες αυτή την εφαρμογή για να εξηγήσεις στη φαρμακοποιό τι 

χρειάζεσαι για τον Παύλο. Δε θα μπορούσες όμως να βρεις ακόμα πιο δημιουργικούς τρόπους για να 

βρεις τη λύση σ’ αυτό το πρόβλημα; 
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Β) Πολύ καλή επιλογή! Αυτό που έκανες δείχνει προς τα έξω πολλές πτυχές των δημιουργικών σου 

δυνατοτήτων. 
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Α) Καλή επιλογή! Είναι καλό να προσαρμόζεσαι σε νέες καταστάσεις και να καταφέρνεις να 

περνάς καλά κάνοντάς το.  Μπορείτε να δροσιστείτε χωρίς να κολυμπήσετε με το να περπατήσετε 

κοντά στο δροσερό νερό. 

Β) Δε θα ήταν πολύ καλύτερα να σκεφτείς άλλους τρόπους για να δροσιστείτε μετά από ένα τόσο 

μακρινό ταξίδι αφού δεν μπορείτε να βάλετε τα μαγιό σας; 
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Α) Καλή επιλογή! Επικοινωνώντας με αυτόν τον δημιουργικό τρόπο χτίζεις μια σχέση 

εμπιστοσύνης και έρχεσαι πιο κοντά με την οικογένειά σου. 

Β) Δε θα ήταν πολύ καλύτερα να περάσεις το απόγευμα σου με τη μαμά, τον μπαμπά, την Μαίρη και 

τον Παύλο, αντί να περάσετε την ώρα σας πάνω στο κινητό;  
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Α) Αντί να την αντιμετωπίσεις με αυτο τον τρόπο, δεν μπορείς να βρεις ένα πιο δημιουργικό τρόπο 

για να την κάνεις να ηρεμήσει; 

Β) Εξαιρετική επιλογή! Αντέδρασες πολύ ψύχραιμα και προσπάθησες αμέσως να βρεις μια λύση 

που ήταν και δημιουργική! 
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Α) Φυσικά και δεν είναι έυκολο να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου σε μια δύσκολη κατάσταση σαν 

αυτή, δε νομίζεις όμως πως υπάρχει καλύτερη λύση από το να κάτσεις εκεί να περιμένεις; 

Β) Πολή καλή σκέψη! Αν και η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη, κατάφερες να βρεις μια φοβερή 

και δημιουργική λύση! 
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Μπράβο που ολοκλήρωσες αυτή την περιπέτεια! Στο μέλλον προσπάθησε να σκεφτείς καλύτερα αν 

μπορείς να βρεις άλλες πιο δημιουργικές λύσεις για να ξεπερνάς τα προβλήματα που θα 

συναντήσεις. 
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Έφτασες με απόλυτη επιτυχία στο τέλος αυτής της επιτυχίας! Συγχαρητήρια, τα πήγες πολύ καλά! 

Έβαλες μπροστά όλη σου τη δημιουργικότητα και σε κάποιες περιπτώσεις βρήκες ασυνήθιστες 

λύσεις στα προβλήματα που αντιμετώπισες! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


