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Είναι Μάης και έρχεται επιτέλους η εβδομάδα διακοπών για την οποία ανυπομονούσε όλη 

η οικογένεια! Τίποτα δεν είναι πιο συναρπαστικό από το να πηγαίνεις διακοπές με την 

οικογένειά σου! Στη θάλασσα. Σε ένα τροχόσπιτο. Απλά τέλειο! Είναι η πρώτη φορά που θα 

κάνεις κάτι τέτοιο και ανυπομονούσες πολύ να έρθει αυτή η μέρα. Και λες και δεν ήταν ήδη 

αρκετά τέλειο όλο αυτό, θα έρθει μαζί σας κι η καλύτερή σου φίλη, η Μαίρη! Οι βαλίτσες 

σας είναι έτοιμες και ο μπαμπάς σου ξεκινά να τις φορτώνει στο τροχόσπιτο, έχοντας ήδη 

τοποθετήσει και στερεώσει τα ποδήλατά σας στο πάνω μέρος του. Έχετε μπροστά σας ένα 

μεγάλο ταξίδι! Ωστόσο, σε κάποια φάση συνειδητοποιείτε ότι είστε όλοι αρκετά πεινασμένοι 

και το ψυγείο είναι σχεδόν άδειο. Τι θα κάνετε τώρα; 

Α) Ελέγχετε για να δείτε αν μπορείτε να φάτε κάτι από τα λίγα πράγματα που έχουν 

μείνει μέσα στο ψυγείο (τυρί, βούτυρο, αβγά) και βρίσκετε και μακαρόνια στο 

ντουλάπι της κουζίνας.  Παίρνετε επίσης ντομάτες, πιπεριές και διάφορα αρωματικά 

φυτά από τον κήπο. Μισή ώρα αργότερα, υπάρχει ένα νοστιμότατο φαγητό πάνω στο 

τραπέζι! Κάθεστε όλοι μαζί για να φάτε και απολαμβάνετε αυτή την εύγεστη 

έμπνευση. Τώρα είστε όλοι χορτασμένοι και έτοιμοι να ξεκινήσετε! 

Β) Προσπαθείς να παραγγείλεις πίτσα από μια υπηρεσία κατ’ οίκον παράδοσης που 

έχεις στο κινητό σου τηλέφωνο πριν φύγετε. Δυστυχώς όμως, είναι κλειστά. Χωρίς 

άλλη καθυστέρηση, τηλεφωνείς στη γιαγιά σου κι αυτή σας προσκαλεί στο σπίτι της 

για ένα γρήγορο μεσημεριανό γεύμα προτού αναχωρήσετε. 

 

Αν απάντησες το Α, προχώρησε στη σελίδα 1.  

Αν απάντησες το Β, προχώρησε στη σελίδα 2. 
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Μετά από αυτό το πεντανόστιμο γεύμα, είστε όλοι χορτασμένοι και έτοιμοι να ξεκινήσετε! 

Το ταξίδι προς τον προορισμό σας έχει πολλά πράγματα να δείτε, μεταξύ αυτών και πολλές 

σήραγγες και δάση! Περιμένοντας να φτάσεις στον προορισμό σας, εσύ έχεις ήδη ξεκινήσει 

να σκέφτεσαι τι μπορείτε να κάνετε μόλις φτάσετε στην παραλία. 

 

Α) Επειδή δεν έχεις κάποια συγκεκριμένη ιδέα, παίρνεις το τηλέφωνό σου και ξεκινάς να 

ψάχνεις για δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κάποιος στην παραλία.  Αν βρεις κάτι 

ενδιαφέρον, θα το βγάλεις μια φωτογραφία για να το θυμάσαι και θα το συζήτησεις 

αργότερα με την υπόλοιπη παρέα. 

 

Β) Για τέτοιες περιπτώσεις, κουβαλάς πάντα μαζί σου το σημειωματάριό σου, όπου 

γράφεις οτιδήποτε σου έρχεται αυθόρμητα στο μυαλό. Το πρώτο πράγμα που θέλεις να 

κάνεις είναι να ψάξεις και να μαζέψεις βότσαλα για να θα χτίσεις πύργους. Γι’ αυτό τον 

λόγο έχεις μαζί σου και το βιβλίο σου για τα βότσαλα στο οποίο μπορείς να ψάξεις τα 

ευρήματά σου. 

 

Αν απάντησες το Α, προχώρησε στη σελίδα 5.  

Αν απάντησες το Β, προχώρησε στη σελίδα 3. 
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Αφού έχετε φάει όλοι και έχετε καθαρίσει την κουζίνα, είσαστε πλέον έτοιμοι να ξεκινήσετε. 

Η Μαίρη έχει φέρει μόνο μια μικρή βαλίτσα και ο μπαμπάς σου κατάφερε με μαεστρία να 

χωρέσει όλες τις αποσκευές μέσα στο τροχόσπιτο. Ο προορισμός σας είναι μια πολύ γνωστή 

παραλία που φημίζεται για την ομορφιά της. Σας περιμένει ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι και 

έτσι ψάχνετε όλοι να βρείτε ένα σημείο στο τροχόσπιτο που θα κάνει τη διαδρομή σας όσο 

πιο βολική γίνεται. Για να περάσει ο χρόνος σου πιο γρήγορα, εσύ ήδη ξεκινάς να σκέφτεσαι 

ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θέλεις να κάνεις μόλις φτάσετε στη λίμνη. 

  

Α) Μόλις φτάνετε στον κατασκηνωτικό χώρο, βοηθάς να ξεπακετάρετε στα γρήγορα και 

έπειτα ξαπλώνεις στο κρεβάτι σου για να ξεκουραστείς από αυτό το μεγάλο ταξίδι. Έτσι 

κι αλλιώς, έχεις ακόμη 10 μέρες για να κάνεις ό,τι θες. 

Β) Βγάζεις από την τσάντα σου το σημειωματάριό σου και φτιάχνεις μια λίστα με τα 

πράγματα που θέλεις να κάνεις αμέσως μόλις φτάσετε εκεί: να εξερευνήσεις την 

περιοχή, να βρεις τον γρηγορότερο δρόμο προς την παραλία, το βράδυ να παίξετε το 

καινούργιο επιτραπέζιο που πήρατε και να ετοιμάσετε όλοι μαζί ένα ωραίο δείπνο χωρίς 

να χρειαστεί να πάτε στο σουπερμάρκετ εκεί κοντά. 

 

Αν απάντησες το Α, προχώρησε στη σελίδα 4.  

Αν απάντησες το Β, προχώρησε στη σελίδα 5. 
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Λίγο πριν φτάσετε στην παραλία, βρίσκεις μια σημείωση μέσα στο σημειωματάριό σου ότι 

την τελευταία μέρα των διακοπών σας είναι τα γενέθλια της μαμάς σου. Πώς γίνεται να το 

είχες ξεχάσει; Πρέπει να βρεις έναν τρόπο για να της κάνετε έκπληξη, όμως πρέπει να λάβετε 

υπόψη ότι στη μαμά σας δεν αρέσουν οι πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Έτσι, αποφασίζετε με τη 

Μαίρη και τον αδερφό σου τον Παύλο να καθίσετε και να σκεφτείτε διάφορες ιδέες για το 

ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να κάνετε κάτι τέτοιο.  Ευτυχώς για εσάς, θα έχετε 

αρκετό χρόνο μέχρι τότε. Ο Παύλος εισηγείται να μετατρέψετε το πρωινό της μέρας εκείνης 

των γενεθλίων σε ένα μεγάλο πρωινό πάρτι-πικνίκ. Ποια άλλη ιδέα σου έρχεται στο μυαλό; 

 

Α) Να παίξετε ένα ευχετήριο τραγούδι γενεθλίων τη μέρα εκείνη για να ευχηθείτε στη μαμά 

σου! Μάλιστα, μπορείτε να βρείτε και να παίξετε το τραγούδι γενεθλίων στο YouTube για να 

μη χρειαστεί να γράψετε ένα άλλο τραγούδι από την αρχή. Αυτό σίγουρα θα σας γλιτώσει 

χρόνο! Έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι πολύ ιδιαίτερο αφού στη μαμά σου δεν 

αρέσουν οι εκπλήξεις. Τελειώνετε γρήγορα τη συζήτηση για αυτό το θέμα και μόλις φτάνετε 

στον κατασκηνωτικό χώρο, τρέχετε απευθείας για την παραλία, ενώ οι γονείς σας ξεκινούν 

να ξεπακετάρουν τα πράγματα. 

 

Β) Μια άλλη ιδέα για το πικνίκ θα ήταν να παίξετε το αγαπημένο τραγούδι της μαμάς σου. 

Μπορεί να σας συνοδεύσει κι ο μπαμπάς σου με την κιθάρα του, μιας και την έχει πάντα 

μαζί του! Το συγκεκριμένο τραγούδι μπορεί να το παίξει χωρίς καν να βλέπει τις νότες 

μπροστά του. Για να το κάνετε ακόμη πιο ενδιαφέρον, θα μπορούσατε να ετοιμάσετε κι ένα 

σταυρόλεξο, όπου ο καθένας από εσάς θα γράψει κάποιες ερωτήσεις. Δε θα είναι εύκολο, 

αλλά θα είναι κάτι πρωτότυπο και διασκεδαστικό. Μέχρι να φτάσετε στον κατασκηνωτικό 

χώρο, έχετε ήδη τελειώσει το σταυρόλεξο και μπορείτε να ξεκινήσετε τις διακοπές σας 

ξέγνοιαστα.   

 

Αν απάντησες το Α, προχώρησε στη σελίδα 6.  

Αν απάντησες το Β, προχώρησε στη σελίδα 10. 
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Ενώ περνάτε από μια σήραγγα, ξαφνικά ο μπαμπάς πατάει απότομα τα φρένα και πετάγεστε 

πάνω όλοι απότομα. Ο Παύλος δάγκωσε τα χείλη του και η Μαίρη εκτοξεύθηκε καταπάνω 

μου! Ευτυχώς όλα πήγαν καλά αλλά ο μπαμπάς σταματάει για λίγο το βαν κι έρχεται και 

ανοίγει γρήγορα την πίσω πόρτα του τροχόσπιτου για να δει αν είμαστε όλοι καλά. Ο Παύλος 

έχει ματώσει και κλαίει, έτσι ο μπαμπάς αποφασίζει να σταματήσουμε σε ένα φαρμακείο 

στην επόμενη πόλη για να πάρουμε κάτι και να σταματήσουμε την αιμορραγία. Ωστόσο, η 

υπάλληλος στο φαρμακείο μιλάει μόνο Αγγλικά, ενώ κανένας από σας δε μιλάει. Πώς 

μπορείτε να βρείτε αυτό που χρειάζεστε; 

 

Α) Βγάζεις το τηλέφωνό σου από την τσάντα και προσπαθείς να ξεκινήσεις τη συζήτηση 

χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Google Translate. Δυστυχώς όμως δεν έχεις σχεδόν 

καθόλου μπαταρία κι έτσι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις άλλο το κινητό σου. Η 

φαρμακοποιός δεν είναι σίγουρη αν κατάλαβε καλά, αλλά σου δίνει μια αιμοστατική 

αλοιφή. Τελικά αυτό που μας δίνει η φαρμακοποιός είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμασταν. 

Τα χείλη του Παύλου είναι πλέον μια χαρά κι έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε το ταξίδι 

μας! 

Β) Στο σχολείο είχες έναν φίλο που είχε γεννηθεί στην Αγγλία και θυμάσαι κάποιες λέξεις 

που χρησιμοποιούσες για να συνεννοηθείς μαζί του.  Χρησιμοποιώντας αυτές τις λέξεις 

μαζί με παντομίμα (παίζατε πολύ συχνά στο σπίτι με την οικογένειά σου), καταφέρνεις 

να κάνεις τη φαρμακοποιό να καταλάβει πώς θα μπορούσε να σε βοηθήσει. Αν και γελάει 

με τις κινήσεις και τις γκριμάτσες που κάνεις, είναι εύκολο για εκείνη να καταλάβει τι θες 

να πεις. Μετά απ’ αυτό, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε και πάλι. 

 

Αν απάντησες το Α, προχώρησε στη σελίδα 9.  

Αν απάντησες το Β, προχώρησε στη σελίδα 5. 
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Τελικά, μετά από τόσες ώρες, φτάνετε στον προορισμό σας.  Ο μπαμπάς σου βρήκε έναν 

ωραίο κατασκηνωτικό χώρο στην παραλία. Παρόλο που υπήρχαν εκεί αρκετοί άλλοι 

κατασκηνωτές, ο χώρος ήταν μεγάλος και αρκετός για όλους.  Πάντως, το ταξίδι ήταν 

εξοντωτικό για όλους σας. Η θερμοκρασία ήταν πάνω από 40°C και είστε όλοι ιδρωμένοι και 

ανυπόμονοι να κάνετε βουτιά για να δροσιστείτε. Δυστυχώς τα μαγιό και οι πετσέτες σας 

είναι ακόμη μέσα στις βαλίτσες. Τι θα κάνετε τώρα; 

 

Α) Μιας και βαριέστε να ξεπακετάρετε τώρα, πάτε στην παραλία, βγάζετε τα παπούτσια 

σας και περπατάτε κατά μήκος της παραλίας βρέχοντας μόνο τα πόδια σας. Με αυτό τον 

τρόπο καταφέρνετε να δροσιστείτε και παράλληλα να βρείτε το τέλειο μερος για παιχνίδι 

για να περάσετε τις υπόλοιπες σας μέρες εκεί. Μετά από λίγο η Μαίρη ξεκινάει να πετάει 

πέτρες μέσα στο νερό και ακολουθεί το παράδειγμά της κι ο Παύλος. Τότε αποφασίζετε 

πως όποιος καταφέρει να ρίξει την πέτρα πιο μακριά θα μπορεί να διαλέξει πού θα 

κοιμηθεί μέσα στο τροχόσπιτο. Ρίχνετε λοιπόν και οι τρεις την πέτρα σας και καταφέρνεις 

να νικήσεις! 

 

Β) Στον κατασκηνωτικό χώρο υπάρχει ένα μικρό μαγαζάκι που έχει ό,τι σκεφτείς! Εσύ 

λοιπόν ρωτάς τον μπαμπά σου αν θα μπορούσε να σας δώσει λεφτά για να αγοράσετε 

καινούργιο μαγιό, πετσέτες και φουσκωτό στρώμα. Τα μαγιό σας έτσι κι αλλιώς είναι 

περσινά. 

 

Αν απάντησες το Α, προχώρησε στη σελίδα 6.  

Αν απάντησες το Β, προχώρησε στη σελίδα 7. 
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Επιστρέφοντας από την παραλία, όλα σας τα πράγματα είναι ξεπακεταρισμένα και 

τακτοποιημένα κι έτσι μπορείτε να ξεκινήσετε και επίσημα τις διακοπές σας. Ο ήλιος τώρα 

είναι λιγότερο καυτός και θέλετε να κάνετε κάτι για να βοηθήσετε.  Έτσι, αποφασίζετε να 

βοηθήσετε με την ετοιμασία του δείπνου. Όταν τελειώνει το δείπνο, καθαρίζετε το μέρος 

εκεί για να μπορέσετε μετά όλοι μαζί να συζητήσετε πώς πήγε η μέρα σας. Τι κάνετε μετά; 

 

Α) Περπατάτε όλοι μαζί στην παραλία, ξαπλώνετε στην άμμο ο ένας δίπλα στον άλλο και 

χαζεύετε τον πανέμορφο ουρανό.  Ο Παύλος βρίσκει κάτι κοχύλια μέσα στην άμμο κι η 

μαμά σας σηκώνεται και τραβά κάποιες γραμμές στην άμμο.  Τώρα μπορείτε να παίξετε 

μαζί Χ/Ο στην άμμο! Αυτό το παιχνίδι είναι πολύ διασκεδαστικό! Μετά από μια ώρα 

περίπου, είστε όλοι κουρασμένοι αλλά χαρούμενοι και πηγαίνετε στα κρεβάτια σας στο 

τροχόσπιτο. 

Β) Ο μπαμπάς σας είναι πολύ κουρασμένος και δεν έχει όρεξη να κάνει κάτι.  Παίρνει 

λοιπόν τον φορητό υπολογιστή του και ξεκινά να διαβάζει τα e-mails του.  Η μαμά πέφτει 

απευθείας για ύπνο και έτσι εσύ, η Μαίρη και ο Παύλος μπορείτε να παίξετε με τα κινητά 

σας μέχρι να νυστάξετε και να πάτε για ύπνο. 

 

Αν απάντησες το Α, προχώρησε στη σελίδα 10.  

Αν απάντησες το Β, προχώρησε στη σελίδα 7. 

 

 

  



Cultivate school entrepreneurial mindset through 
holistic approach targeting teachers and pupils  

 

Intellectual Output 8: A set of activities to be used by teachers in school for the development of the entrepreneurial 
mindset of pupils 

Activity 4: Translation of the Activities  7 | P a g e  

Page 7 

Στον κατασκηνωτικό χώρο που βρίσκεστε, έγινες φίλη με ένα κορίτσι από το διπλανό 

τροχόσπιτο, τη Δήμητρα. Γνωριστήκατε το πρωί όταν περιμένατε στην ουρά για να μπείτε 

στο μπάνιο. Είναι συνομήλική σου και μένει σε μια πόλη εκεί κοντά. Κανονίζετε να παίξετε 

μαζί βόλεϊ στην παραλία, όπου θα έρθουν και κάποια άλλα παιδιά από το διπλανό χωριό. 

Ξαφνικά, άκους μια φωνή και γυρίζεις να δεις τι έγινε. Η Δήμητρα έχει σκοντάψει πάνω σε 

ένα βότσαλο και αιμορραγεί.  Τι κάνεις τότε; 

 

Α) Της λες να σταματήσει να κλαίει γιατί είναι απλά μια γρατζουνιά. Αν καταφέρετε να 

πάτε μέχρι το μαγαζάκι έστω κουτσαίνοντας, σίγουρα κάποιος θα βρεθεί να σας δώσει 

ένα τσιρότο. 

Β) Βγάζεις την μπλούζα σου, σκίζεις ένα κομμάτι και δένεις την πληγή της Δήμητρας με 

αυτό. Λογικά δεν πρέπει να έχει μολυνθεί η πληγή. Είχες δει αυτό το κόλπο σε ένα βίντεο 

στο YouTube και σου άρεσε! Τότε εσύ πας στο μαγαζάκι και φέρνεις στη Δήμητρα ένα 

σκουπόξυλο. Με αυτό τον τρόπο, η Δήμητρα θα μπορεί να στηρίζεται πάνω στο 

σκουπόξυλο μέχρι να φτάσετε πίσω στον κατασκηνωτικό χώρο και από εκεί θα αναλάβει 

η μαμά σου να περιποιηθεί την πληγή της καλυτερα. 

 

Αν απάντησες το Α, προχώρησε στη σελίδα 9.  

Αν απάντησες το Β, προχώρησε στη σελίδα 8. 
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Είναι η τελευταία μέρα των διακοπών σας. Όλοι μαζί περνάτε ολόκληρη τη μέρα σας στην 

παραλία. Αποφασίζετε να φάτε πρόγευμα στην παραλία και γιορτάζετε όλοι μαζί τα γενέθλια 

της μαμάς σου! Τραγουδάτε, γελάτε, συζητάτε και μετά ξανά απ’ την αρχή! Το απόγευμα 

αποφασίζεις να πας στη θάλασσα για μια τελευταία βουτιά. Το απόλαυσες πολύ γιατί 

χαλάρωνες ενώ παρακολουθούσες από μακριά τα πλοία που περνούσαν. Όταν βγήκες από 

τη θάλασσα, κατάλαβες ότι πρέπει να σε είχαν παρασύρει τα κύματα μακριά γιατί τώρα δεν 

μπορείς να δεις τους γονείς σου, τον Παύλο και τη Μαίρη.  Τι θα κάνεις τώρα; 

Α) Σε κυριεύει ο πανικός, δεν ξέρεις τι να κάνεις και ξεκινάς να κλαις και να φωνάζεις.  

Κάθεσαι λοιπόν στην άμμο και περιμένεις.  Ελπίζεις ότι θα σε ακούσουν οι γονείς σου, ή 

οτι θα σε ψάξουν όταν περάσει η ώρα και δε θα έχεις επιστρέψει κοντά τους. 

Β) Πλησιάζεις ένα παγωτατζίδικο που βλέπεις εκεί και λες στον παγωτατζή τι έγινε.  

Εκείνος έχει μέσα στο παγωτατζίδικο ένα ηχείο και μικρόφωνο που τα χρησιμοποιεί για 

τη δουλειά του και με αυτά φωνάζει τους γονείς σου. Λίγα λεπτά αργότερα βλέπεις τη 

μαμά σου να τρέχει καταπάνω σου κλαίγοντας. 

 

Αν απάντησες το Α, προχώρησε στη σελίδα 9.  

Αν απάντησες το Β, προχώρησε στη σελίδα 10. 
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Αν εξαιρέσεις κάποια γεγονότα, αυτές οι οχτώ μέρες κύλησαν πολύ καλά!  Αυτές ήταν οι 

πρώτες διακοπές που περάσατε σε τροχόσπιτο.  Διασκεδάσατε πολύ, περάσατε τις μέρες 

σας στην παραλία πολύ ωραία, είδατε διαφορετικά τοπία και κάνατε καινούργιες γνωριμίες.  

Και εκείνες οι νύχτες στον κατασκηνωτικό χώρο θα σας μείνουν αξέχαστες.  Μια υπέροχη 

εμπειρία φτάνει στο τέλος της! 

 

Τέλος 
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Ακόμα και οι πιο ωραίες διακοπές κάποτε φτάνουν στο τέλος τους.  Η περιπέτεια με το 

τροχόσπιτο ήταν απίθανη! Είχατε την ευκαιρία να δείτε  πανέμορφα τοπία. Περάσατε 

κάποιες υπέροχες μέρες στην παραλία, διαβάζατε βιβλία, τρώγατε παγωτό και κάνατε τις 

πιο ωραίες συζητήσεις. Οργανώσατε επίσης ένα τέλειο πικνίκ για τα γενέθλια της μαμάς σου 

και ο μπαμπάς σου έπαιξε το αγαπημένο της τραγούδι στην κιθάρα. Η μαμά σου έκλαιγε και 

γελούσε ταυτόχρονα! Δυστυχώς δεν μπορούσε να λύσει το σταυρόλεξο γιατί υπήρχαν 

κάποιες αστοχίες. Ποιος νοιάζεται όμως, τέλος καλό, όλα καλά! Οι διακοπές αυτές θα σας 

μείνουν και πάλι το ίδιο αξέχαστες! 

 

Τέλος 

 

 

 

  


