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Title of story: Συνέδριο Μαθηματικών 
Page 0 

Α) Πολύ καλά, προσπαθείς να δημιουργήσεις ένα ασφαλές περιβάλλον για να μπορέσεις να 

συνειδητοποιήσεις τι ακριβώς έχει συμβεί. 

Β) Ίσως τώρα να μην είναι η κατάλληλη ώρα για τσακωμούς.  Τώρα πρέπει να συνεργαστείτε για να 

λύσετε το πρόβλημά σας! 

 

Page 1 

Α) Είναι κι αυτό μια ιδέα, αλλά είσαι σίγουρος/η ότι αυτό θα λύσει το πρόβλημά σας; Έχετε αρκετό 

χρόνο γι’ αυτό; 

Β) Καλή επιλογή! Τουλάχιστον βρήκατε το κουράγιο να αντιμετωπίσετε το πρόβλημά σας και 

προσπαθείτε να βρείτε μια λύση! 

 

Page 2 

Α) Η κατάσταση είναι δύσκολη, έχεις δίκιο. Ωστόσο, αν προσπαθήσετε να ηρεμήσετε και να σκεφτείτε 

καθαρά, ίσως να βρείτε μια λύση. 

Β) Πολύ καλά! Έχεις μια θετική στάση απέναντι σε μια αβέβαιη κατάσταση και αυτό θα βοηθήσει και 

τους δυο σας! 

 

Page 3 

Α) Είναι κι αυτό μια ιδέα, είναι σίγουρο όμως πως αυτό θα λύσει το πρόβλημά σας; 

Β) Καλή επιλογή! Προσπαθείς να εφαρμόσεις ιδέες που θα βοηθήσουν και τους δυο σας! 

 

 

Page 4 

Α) Δε θα ήταν καλύτερα να μην παρατήσετε το αρχικό σας σχέδιο τόσο εύκολα; 

Β) Πολύ καλή ιδέα! Προσαρμόζεις το σχέδιο σας στα νέα δεδομένα με πολύ μεγάλη ευκολία και αυτό 

θα σας βοηθήσει σίγουρα στη συνέχεια! 
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Α) Πολύ καλά! Αναγνώρισες το ρίσκο και το πώς θα σας επηρεάσει και παρέμεινες συγκεντρωμένος/η 

στο πλάνο σας. 

 

Β) Πολύ καλή σκέψη, αλλά αν η δασκάλα σου είχε κάποιο αντίγραφο, μάλλον θα σας το είχε πει ήδη! 

 

Page 6 

Α) Καλή επιλογή! Προσπαθείς να εφαρμόσεις ιδέες που θα λύσουν το πρόβλημά σας! 

 

Β) Είναι σίγουρα η καλύτερη λύση να παρατήσετε το σχέδιο σας τώρα; 
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Α) Κι αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση, αλλά δε θα είναι πιο αγχωτικό για σένα και τον φίλο σου; 

Β) Πολύ καλά! Παραμένετε πιστοί στο αρχικό σας πλάνο και προσπαθείτε να το εφαρμόσετε. 

 

Page 8 

Α) Δε θα ήταν καλύτερα αν ξεκινούσες να σκέφτεσαι θετικά; Με αυτό τον τρόπο θα νιώθεις καλύτερα. 

 

Β) Καλή επιλογή! Εφαρμόζεις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων με πολύ αποτελεσματικό τρόπο! 
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Έφτασε η στιγμή της παρουσίασης. Η διαδικασία αυτή ήταν αρκετά αγχωτική για σένα.  Κατάφερες 

να αναγνωρίσεις κάποια ρίσκα και τα αποτελέσματα που θα είχαν, όμως την επόμενη φορά θα 

πρέπει να δώσεις περισσότερη προσοχή στην επιμονή σε ένα στόχο και στην επίλυση προβλημάτων.   

 

Page 10 

Πολύ καλά! Φτάσαμε στο τέλος της περίεργης σας περιπέτειας. Αν και η διαδικασία αυτή ήταν 

αγχωτική, κατάφερες να διατηρήσεις μια θετική στάση προς τις αβέβαιες καταστάσεις που 

συναντήσατε, αλλά και στην επιθυμία σου για να λύνεις τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. 

Μπράβο! 
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