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Μέθοδος Νο 2 

 

Γεια σου, τι κάνεις; 

 

Στόχοι  

- Προώθηση καλής δυναμικής ομάδας 

- Αποδόμηση  αναστολών 

- Επαγρύπνηση 

- Ευαισθητοποίηση στη γλωσσική πολυμορφία 

- Απόκτηση γλωσσικής δεξιότητας 

 

Αριθμός συμμετεχόντων/-ουσών 

Τουλάχιστον 12 έως 40 

 

Διάρκεια 

20 με 30 λεπτά 

 

Υλικά 

- Flipchart (πίνακας με χαρτιά) 

- Μολύβια ή στυλό ή μαρκαδόροι 

- καρέκλες (όσα άτομα συμμετέχουν μείον μία καρέκλα) 

 

Προετοιμασία 

Σχεδιάζεται μια αφίσα με τις φράσεις: «Γειά σου τι κάνεις», «καλά», «έτσι και 

έτσι», «χάλια» στις διάφορες γλώσσες.  
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Μέθοδος Νο 2 

 

Γεια σου, τι κάνεις; 

 

Εκτέλεση 

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. 

Όλοι οι συμμετέχοντες κάθονται σε καρέκλες, που σχηματίζουν έναν κύκλο. 

Έχουμε μια αφίσα με τις φράσεις και λέξεις «Γειά σου τι κάνεις», «καλά», «έτσι 

και έτσι» και «χάλια» σε όλες τις γλώσσες του σεμιναρίου. Αυτές 

παρουσιάζονται 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. 

Έχουμε λοιπόν την ερώτηση: "Γεια σου,τι κάνεις;" 

Και τις πιθανές απαντήσεις: "Καλά", "Έτσι κι έτσι", "Χάλια" 

Αφού αφαιρεθεί μία καρέκλα από τον κύκλο ένα άτομο σηκώνεται και στέκεται 

όρθιο στην μέση του κύκλου. Έχει σκοπό να βρει μια καρέκλα για να καθήσει. 

Πηγαίνει και στέκεται μπροστά από ένα άτομο που κάθεται και θέτει την 

ερώτηση: "Γεια σου, τι κάνεις;"  

Εάν η απάντηση είναι "Καλά", δεν συμβαίνει τίποτα και το άτομο που ρωτάει, 

αναζητά άλλο άτομο στον κύκλο.  

Με την απάντηση "Έτσι κι έτσι". Οι συμμετέχοντες στα δεξιά και αριστερά του 

ερωτηθέντος πρέπει να αλλάξουν θέσεις μεταξύ τους.  

Εάν η απάντηση είναι "Χάλια",  πρέπει όλοι να αλλάξουν θέση, αλλά 

απαγορεύεται να καθίσουν στην ίδια καρέκλα ή σε διπλανή. Επειδή δεν 

υπάρχουν αρκετές καρέκλες στον κύκλο. 

Κάθε φορά που μια θέση αδειάζει, το άτομο που στέκεται όρθιο και θέτει την 

ερώτηση, προσπαθεί επίσης να κάτσει παίρνοντας την καρέκλα ενός άλλου 

ατόμου. 
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Μέθοδος Νο 2 

 

Γεια σου, τι κάνεις; 

Στη μέση του κύκλου πάντα περισσεύει ένα άτομο όρθιο. Έτσι ξεκινά ένας νέος 

γύρος στον οποίο πλησιάζει ξανά ένα άτομο και ρωτάει "Γεια σου, τι κάνεις;" 

Οι γλώσσες του σεμιναρίου  παίζονται αρχικά η μία μετά την άλλη. Στη 

συνέχεια, οι γλώσσες αναμιγνύονται, χωρίς όμως να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

η μητρική γλώσσα. 

 

Παραλλαγές  

-Στην αρχή της συνάντησης, προκειμένου να γίνει καλύτερη κατανόηση και 

συγκράτηση των ονομάτων, μπορεί η ερώτηση να παραλλαχθεί ως εξής:  "Γεια 

Χ (πχ Ειρήνη), τι κάνεις;" 

- Για να γίνει καλύτερη εκμάθηση των όρων, μπορεί να κληθεί ολόκληρη η 

ομάδα να επαναλάβει δυνατά την δεδομένη απάντηση, ενώ αλλάζουν θέσεις. 

 


