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Title of story: Το μουσικό συγκρότημα 
 

Page 0  

Α) Είναι καλό που θέλεις να αναλάβεις την πρωτοβουλία, θα πρέπει όμως να ξέρεις πως το να 

δείχνεις εμπιστοσύνη στους άλλους βοηθά στο να συνεργάζεσαι αποτελεσματικά και να χτίζεις 

μια δυνατή σχέση μαζί τους! 

 

Β) Πολύ καλή επιλογή! Θα βεβαιωθείς πως όλα είναι όπως πρέπει, χωρίς να στερήσεις από τον 

συμμαθητή σου την ευκαιρία να αναλάβει μια πρωτοβουλία.  Είναι πολύ σημαντικό να έχεις 

καλές σχέσεις με τα άτομα με τα οποία συνεργάζεσαι! 
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Α) Πολύ καλή επιλογή.  Με αυτό τον τρόπο θα ακουστούν όλες οι απόψεις.  Να θυμάσαι πάντα 

πως σε τέτοιες περιπτώσεις, όλες οι απόψεις είναι εξίσου σημαντικές! 

 

Β) Είναι καλό να πιστεύεις σε αυτά που σου αρέσουν, τι συμβαίνει όμως με την άποψη των άλλων 

μελών του συγκροτήματος; Είστε μια ομάδα κι έτσι το τραγούδι που θα παίξετε πρέπει να αρέσει 

σε όλους αν θέλετε να τα πάτε καλά στον διαγωνισμό. 
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Α) Καλή επιλογή! Με αυτό τον τρόπο το πού θα στέκεται ο καθένας μέσα στη φωτογραφία θα 

αποφασιστεί δίκαια. 

  

Β) Αυτό βγάζει κάποιο νόημα, δε θα κάνει όμως τους συμμαθητές σου να νιώθουν άσχημα; Το 

να φέρεσαι με σεβασμό στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σου είναι πολύ σημαντικό. 

 

Page 3 

Α) Το ότι εμπιστεύεστε ο καθένας τις δεξιότητες του άλλου είναι σημαντικό.  Ωστόσο, αν δεν ξέρει 

ο καθένας τον ρόλο του από την αρχή, αυτό θα σας στερήσει πολύτιμο χρόνο. Εξάλλου, δε θα 

είναι εύκολο να αποφασίσετε ποιος είναι καλύτερος στον κάθε ρόλο. 
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Β) Μπράβο! Με αυτό τον τρόπο, ο ρόλος και οι ευθύνες για το κάθε μέλος της μπάντας θα είναι 

ξεκάθαρα από την αρχή και η ομάδα σας θα δουλεύει πιο αποτελεσματικά! 
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Α) Αυτός είναι ένας καλό τρόπος για να περάσεις χρόνο με τους φίλους σου, όμως σε αυτή την 

περίπτωση μια δραστηριότητα στην οποία θα συνεργαστείτε θα σας βοηθήσει να δεθείτε 

περισσότερο ως ομάδα. 

 

Β)  Πολύ καλή επιλογή. Αυτό θα είναι πιο διασκεδαστικό και θα σας επιτρέψει επίσης να 

συνεργαστείτε και να χτίσετε μια δυνατή σχέση ως ομάδα! 
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Α) Είναι κατανοητό το ότι δεν έχεις και τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο, θα πρέπει να θυμάσαι όμως 

ότι πρέπει να δουλέψετε απ’ την αρχή σαν ομάδα και να μπορείς να θέσεις σωστά τις 

προτεραιότητες και τις υποχρεώσεις που έχεις για να έχεις αρκετό χρόνο να διαθέσεις για την 

ομάδα. 

 

Β) Πολύ καλά! Μπράβο σου που βάζεις τα δυνατά σου για να βεβαιωθείς πως σε αυτό το ταξίδι 

με την υπόλοιπη ομάδα θα είστε όλοι μαζί από την αρχή! 
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Α) Έχεις δίκιο να νιώθεις κάποια αναστάτωση, γιατί όμως να μη δείξεις και λίγη κατανόηση; 

Μπορεί να υπάρχει κάποιος λόγος που το αγόρι αυτό δεν μπορεί να μάθει τους στίχους. Όποιος 

και να είναι ο λόγος όμως, εσύ πρέπει να τον βοηθήσεις. Εξάλλου είναι κι αυτός μέλος της ομάδας 

σου! 

 

Β) Πολύ καλά! Έδειξες ενσυναίσθηση και προσφέρθηκες να τον βοηθήσεις. Έτσι συμπεριφέρεται 

ένας πραγματικά ομαδικός παίκτης! 

 

Page 7 



Cultivate school entrepreneurial mindset through 
holistic approach targeting teachers and pupils  

 

Intellectual Output 8: A set of activities (toolkit) to be used by teachers in schools for the development of the 
entrepreneurial mindset of pupils (8 competences) 

Activity 4: Translation of the activities                                                                                          5 | P a g e  

   

Α) Σίγουρα δεν είναι εύκολο να προστεθεί ακόμη ένα μέλος στην ομάδα σας ενώ έχετε ήδη 

ξεκινήσει, γιατί όμως να μην το δοκιμάσετε; Αν συμπεριφερθείτε από την αρχή στο κορίτσι σαν 

να είναι μέλος της ομάδας, τότε κι εκείνη θα νιώσει πιο άνετα και σίγουρα θα βοηθήσει στο να 

έχετε ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα! 

 

Β) Πολύ καλά! Είστε ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να γνωρίσετε κι άλλα άτομα που μπορούν να 

βοηθήσουν την ομάδα σας. Μπράβο σας που κάνετε το καλύτερο για την ομάδα σας! 
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Α) Έχεις δίκιο να ανησυχείς, γιατί όμως δεν του δίνεις μια ευκαιρία; Αυτό είναι κάτι που ίσως 

ξεπεράσει αν έχει την στήριξη της υπόλοιπης ομάδας. 

 

Β) Πολύ καλά! Η αλληλοβοήθεια είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας σε μια ομάδα! 
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Το ότι καταφέρατε να παίξετε το τραγούδι σας στον διαγωνισμό είναι από μόνο του ένα κατόρθωμα! 

Ωστόσο, δε θα ήταν καλύτερα αν είχατε δουλέψει πιο σωστά ως ομάδα, για να έχετε ακόμη καλύτερα 

αποτελέσματα στον διαγωνισμό; 
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Πολύ καλά! Το ότι δουλέψατε σωστά ως ομάδα είναι εκείνο που σας χάρισε αυτή την πολυπόθητη 

νίκη! 
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