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Μέθοδος Νο 1 

 

Ο Σκίουρος 

 

Στόχοι  

- Προώθηση καλής δυναμικής ομάδας  

- Αποδόμηση  αναστολών  

- Επαγρύπνηση 

- Ευαισθητοποίηση στη γλωσσική πολυμορφία 

- Απόκτηση γλωσσικής δεξιότητας 

 

Αριθμός συμμετεχόντων/-ουσών 

Τουλάχιστον 16 

 

Διάρκεια  

20 με 25 λεπτά 

 

Υλικά  

- Flipchart (πίνακας με χαρτιά) 

- Μολύβια 

 

Προετοιμασία 

Σχεδιάζεται μια αφίσα με τις λέξεις «σκίουρος, αριστερά, δεξιά, σεισμός» στις 

διάφορες γλώσσες. Σε αυτή υπάρχει ένας σκίουρος μέσα σε ένα σπίτι. Την 
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αριστερή πλευρά του σπιτιού (σε σχέση με τον σκίουρο) την ονοματίζουμε 

αριστερά, αντίστοιχα ονοματίζουμε και την δεξιά.  

 

Εκτέλεση 

Έχουμε μια αφίσα με σχεδιασμένο έναν σκίουρο μέσα σε ένα σπίτι. Στην αφίσα 

υπάρχουν οι λέξεις, «δεξιά», «αριστερά» και «σεισμός» στις γλώσσες του 

σεμιναρίου. Παρουσιάζονται οι λέξεις, σε όλες τις γλώσσες, από εθελοντές/-

τριες στην μητρική τους γλώσσα, Οι λέξεις διαβάζονται δυνατά, τουλάχιστον 

τρεις φορές, με διαφορετικούς τόνους και επαναλαμβάνονται από την ομάδα. 

Στη συνέχεια σχηματίζονται ομάδες τριών ατόμων, οι οποίες μοιράζονται σε 

διάφορα μέρη στον χώρο.  

Σε κάθε ομάδα τα 3 άτομα θα σχηματίζουν ένα σπίτι (2 άτομα με τα χέρια 

ενωμένα ψηλά) με έναν σκίουρο μέσα σε αυτό (1 άτομο μέσα στο σπίτι). 

Κάθε άτομο αναλαμβάνει διαφορετικό ρόλο: στη μέση ο σκίουρος, το άτομο 

στα αριστερά του σκίουρου, θα ονομαστεί «αριστερά», ενώ το άτομο στα δεξιά 

του σκίουρου θα ονομαστεί «δεξιά». Τα άτομα στα δεξιά και τα αριστερά 

επειδή σχηματίζουν μια στέγη με τα δύο χέρια πάνω από το σκίουρο, 

εξαναγκάζουν τον σκίουρο να γονατίζει ελαφρώς για να χωρέσει. Είναι 

σημαντικό να διασφαλιστεί, ότι υπάρχει μεταξύ τους η κατάλληλη απόσταση 

για κάθε μέλος της ομάδας. 

Ένα άτομο (ο/η κήρυκας) στέκεται στη μέση και φωνάζει έναν από τους όρους 

«δεξιά», «αριστερά» ή «σκίουρος». Όλα τα άτομα με το αντίστοιχο «όνομα» 

προσπαθούν να αλλάξουν σπίτι και να βρουν μια νέα θέση σε ένα άλλο, ενώ 

ο/η κήρυκας προσπαθεί επίσης να βρει μία θέση σε κάποιο σπίτι. Ένα άτομο 

μένει πάλι στην μέση και γίνεται ο/η κήρυκας που εκφωνεί τώρα μια άλλη λέξη. 

Όταν ακούγεται η λέξη «σεισμός», όλοι αλλάζουν θέσεις όπου μπορούν να 

παραστήσουν άλλους ρόλους (πχ ένα «αριστερά» από το σπίτι να γίνει 

σκιουράκι). 



 

   

3 

 

Μέθοδος Νο 1 

 

Ο Σκίουρος 

Το παιχνίδι παίζεται αρχικά σε μία γλώσσα, μετά σε άλλη γλώσσα και τέλος 

υπάρχει η δυνατότητα να αναμιχθούν όλες οι γλώσσες. Βασικός κανόνας είναι 

ότι  δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες τη μητρική τους 

γλώσσα. Εάν το γλωσσικό επίπεδο της ομάδας είναι υψηλό, μπορούν να 

συνδυαστούν και όλες οι γλώσσες. 

 

Παραλλαγές  

Οι όροι μπορούν να αλλάξουν για να προσαρμοστούν στο θέμα της εκάστοτε 

διαπολιτισμικής συνάντησης. Σε μια διαπολιτισμική  συνάντηση νεολαίας στην 

παραλία, π.χ. χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι: θάλασσα, παραλία, surfer 

και κλιματική αλλαγή. 

 


