Εκπαιδευτικό́ πρόγραμμα 2021-2022

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
Το όνειρο του Άρη ήταν να μπορέσει μια μέρα να πετάξει ώστε να
καταφέρει να γνωρίσει τον κόσμο. Ποιο είναι το δικό σουαπίθανο,
δύσκολο ή και φαινομενικά άπιαστο όνειρο;
• Ζωγράφισε τον εαυτό σου και βάλ’ τον μέσα στο όνειρο ζωής
που έχεις.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2
Το μεγάλο προσόν του Άρη είναι
η εξυπνάδα του και η ικανότητά του
να διαπραγματεύεται. Έπεισε τον αετό
όχι μόνο να μην τον φάει αλλά και
να κάνουν μαζί το ταξίδι που
είχε ονειρευτεί.

Γνωρίζεις
τι σημαίνει
«διαπραγμάτευση»;

Αναγνωρίζεις
τη χρησιμότητα του
ταλέντου
της επικοινωνίας
και της
διαπραγματευτικής
ικανότητας;

ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Διάλεξε έναν συμμαθητή σου τον οποίο θέλεις να πείσεις
είτε να κάνει κάτι για εσένα είτε να αλλάξει μια άποψη που έχει.
Διάλεξε έναν δεύτερο συμμαθητή σου στον οποίο θα αποκαλύψεις
μυστικά τον σκοπό σου – θα τον γνωρίζει μόνο εκείνος. Ύστερα
ξεκίνησε τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ο συμμαθητής
που ξέρει τον στόχο σου θα πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι
όταν αυτός έχει επιτευχθεί.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3
Ο Άρης έχει έναν φίλο, τον Πέτρο.
Ο Πέτρος αισθάνεται ασφάλεια δίπλα στον Άρη.
Εσύ αισθάνεσαι ασφάλεια δίπλα σε κάποιον από τους φίλους σου και,
εάν ναι, γιατί;
Το ταξίδι του Άρη και του αετού τούς ένωσε και τους έκανε να αναπτύξουν μια
όμορφη φιλία. Ας μιλήσουμε για τη φιλία. Πόσα περισσότερα μπορούμε να
πετύχουμε μαζί με τους φίλους μας;
• Ανάφερε κάτι που μπορείς να κάνεις μόνο με τη βοήθεια του αγαπημένου φίλου
σου και δεν θα μπορούσες ποτέ να το κάνεις μόνος σου.
• Περίγραψε τον καλύτερό σου φίλο. Ποιος είναι; Γιατί τον ξεχώρισες;
• Ποιες εμπειρίες έχετε ζήσει μαζί; Ποιο είναι προτέρημα και ποιο
το ελάττωμά του;
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4
Ο Άρης ονειρεύτηκε να ταξιδέψει. Δεν του αρκούσε να διαβάζει και
να βλέπει φωτογραφίες από τις ομορφιές του κόσμου. Ήθελε να βρεθεί εκεί!
• Ποια είναι η αξία του ταξιδιού;
• Είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας και μπορούμε να δούμε μέσω των βίντεο
κάθε γωνιά του πλανήτη. Γιατί αξίζει να δούμε ένα μέρος από κοντά;
• Ποιο είναι το αγαπημένο σου ταξίδι μέχρι σήμερα και γιατί;
• Υπάρχει κάποιο μέρος του κόσμου στο οποίο θα ήθελες οπωσδήποτε
να βρεθείς;
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5
Ο Άρης αγαπάει τα βιβλία. Εσύ;
Τι πιστεύεις πως προσφέρουν τα βιβλία;
Καταλαβαίνεις τι εννοούμε όταν λέμε πως «η γνώση είναι δύναμη»;
Σε τι υπερτερεί ένας άνθρωπος με πολλές γνώσεις;
Πόσα βιβλία έχεις διαβάσει και ποιο είναι το αγαπημένο σου;
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6
Ο Άρης είναι ένα ζωάκι που δεν είχες δει μέχρι σήμερα
ούτε είχες ακούσει κάτι για αυτό.
• Μπορείς να φανταστείς, να ζωγραφίσεις ή να περιγράψεις και να δώσεις όνομα
σε ένα ζώο που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα αλλά υπάρχει στο δικό σου
μυαλό;
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