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Title of story: Μαθήματα μουσικής 
Page 0  

 Α)    Μπράβο Δημήτρη, αυτή ήταν η καλύτερη επιλογή για να μάθεις κάτι νέο! 

 Β)    Αν είχες πει στους γονείς για τα μαθήματα τότε θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν και να σε 

στηρίξουν! 
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Α) Κρίμα Δημήτρη... Θα μπορούσες να κάνεις και καινούργιους φίλους σ’ αυτά τα μαθήματα. 

Β) Καλή ιδέα Δημήτρη! Οι γονείς σου σίγουρα θα μπορέσουν να σε βοηθήσουν σ’ αυτό το θέμα! 
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Α) Καλή ιδέα Δημήτρη! Βλέπουμε μόνο μπροστά! 

Β) Δημήτρη μην το βάζεις κάτω τόσο εύκολα! Προσπάθησε περισσότερο στη συνέχεια! 
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Α) Πολύ καλή ιδέα! Γι αυτό υπάρχουν οι δασκάλοι κι οι δασκάλες μας! 

Β) Είναι πάντα καλό να μοιραζόμαστε τις ανησυχίες μας με άλλους.  Ειδικά όταν αυτοί οι άλλοι 

θα είναι οι γονείς σου που θα βρίσκονται πάντα στο πελυρό σου! 
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Α) Αυτό είναι μια καλή επιλογή Δημήτρη! Συζήτησε αυτό το θέμα με τους γονείς σου και σίγουρα 

θα έχεις την στήριξή τους! 

Β) Κρίμα που τα παράτησες τόσο εύκολα, με τον καιρό θα ένιωθες πολύ μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση στα μαθήματα! 
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Α) Έτσι μπράβο Δημήτρη! Δεν υπάρχει λόγος να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους υπόλοιπους 

από τόσο νωρίς. Είσαι πολύ καλός, συνέχισε έτσι! 
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Β) Οι γονείς σου θα είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι κι αν προσπαθήσεις να κάνεις και θα χαίρονται 

μόνο και μόνο που προσπάθησες! 
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Α) Είναι πάντα ωραίο να ακούς καλά λόγια για την προσπάθειά σου! Αυτό σε κάνει να θέλεις να 

συνεχίσεις να προσπαθείς ακόμη περισσότερο! 

Β) Κάποιες φορές είναι καλύτερα να διατηρείς τη συγκέντρωσή σου! Αργότερα θα έχεις αρκετό 

χρόνο για να συνδυάσεις τα μαθήματα μουσικής και το ποδόσφαιρο! 
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Α) Είναι πολύ καλό το ότι πλέον νιώθεις καλύτερα στα μαθήματα και βλέπεις να βελτιώνεσαι 

ολοένα και περισσότερο! 

Β) Θα ήταν κρίμα να σταματήσεις εντελώς τα μαθήματα. Θα μπορούσες να επιλέξεις ένα μουσικό 

όργανο που να σου αρέσει περισσότερο από τα άλλα δύο. Αν δεν σου αρέσει εκείνο το όργανο, 

τότε μπορείς αργότερα να αλλάξεις την απόφασή σου και να συνεχίσεις με κάποιο άλλο! 
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Α) Καταπληκτική ιδέα! Θα κάνεις περισσότερη εξάσκηση για να πετύχεις τον στόχο σου! Μην 

ξεχνάς όμως ότι πρέπει να βρεις έναν τρόπο για να συνεχίσεις να περνάς καλά! 

Β) Το να τα παρατήσεις χωρίς καν να προσπαθήσεις είναι η εύκολη λύση.  Μην το βάζεις κάτω 

και προσπάθησε να απολαύσεις την καινούργια πρόκληση που παρουσιάστηκε μπροστά σου! 
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Όλοι χάνουμε το κουράγιο μας κάποτε και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παίρνουμε βιαστικές 

αποφάσεις. Τώρα μπορείς είτε να περιμένεις μέχρι τη νέα σειρά μαθημάτων, ή να ξεκινήσεις 

απογευματινά μαθήματα στο μουσικό όργανο που σου άρεσε περισσότερο! 
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Μπράβο σου Δημήτρη! Δεν έχασες το κουράγιο σου από τις δυσκολίες που συνάντησες και 

διατήρησες το πείσμα και τη θέλησή σου για να πετύχεις τον στόχο σου!              Ξανά μπράβο! 
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