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Μέθοδος Νο 6 

 

Διεθνισμοί 

 

Στόχοι 

- Άρση αναστολών 

- Ευαισθητοποίηση στη γλωσσική πολυμορφία 

- Απόκτηση γλωσσικής δεξιότητας 

- Ενίσχυση του κινήτρου για επικοινωνία σε άλλες γλώσσες 

- Συνειδητοποίηση του κοινού λεξιλογίου 

- Εισαγωγή στη διαπολιτισμική μάθηση 

 

Αριθμός συμμετεχόντων/-ουσών  

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μικρές ομάδες. Σε κάθε 

ομάδα πρέπει να εκπροσωπούνται όλες οι γλώσσες του σεμιναρίου. Κάθε 

ομάδα αποτελείται συνήθως από 2-7 άτομα. 

 

Διάρκεια 

30  λεπτά 

 

Υλικό 

Τόσες λευκές αφίσες όσες ομάδες θα δημιουργήσουμε.  

Μαρκαδόροι τουλάχιστον τόσοι, όσες ομάδες θα δημιουργήσουμε. Ιδανικό 

είναι, για κάθε ομάδα, να έχουμε τόσα χρώματα όσες γλώσσες έχει το 

σεμινάριο. Σε κάθε γλώσσα χρησιμοποιούμε πάντα το ίδιο χρώμα καθ’ όλη την 

διάρκεια του σεμιναρίου. 
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Μέθοδος Νο 6 

 

Διεθνισμοί 

 

Εκτέλεση 

Η/Ο γλωσσκή/-ος εμψυχώτρια/-ης χωρίζει την ομάδα σε μικρές ομάδες στις 

οποίες εκπροσωπούνται όλες οι γλώσσες του σεμιναρίου.  

Στη συνέχεια, κάθε μικρή ομάδα παίρνει μια αφίσα και ένα στυλό/μαρκαδόρο. 

Μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο χρόνο  (10-12 λεπτά) οι συμμετέχοντες 

συλλέγουν όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις που είναι «πανομοιότυπες» ή 

παρόμοιες σε όλες τις γλώσσες του σεμιναρίου (ταξί, δημοκρατία, μουσική, 

αρχιτεκτονική, κιθάρα, κ.λπ.) και γράφουν όλες τις λέξεις στην αφίσα τους. 

Κάθε λέξη την γράφουν σε όλες τις γλώσσες του σεμιναρίου. Προσοχή! Στόχος 

είναι η επικοινωνία, δεν πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί.  

Αφού παρέλθει ο χρόνος, οι συμμετέχοντες μετρούν τις λέξεις τους και η ομάδα 

με τις περισσότερες λέξεις αρχίζει να τις διαβάζει. Στη συνέχεια, οι άλλες ομάδες 

διαβάζουν μόνο τις λέξεις που δεν έχουν ακόμη αναφερθεί. Οι αφίσες 

κρέμονται στην αίθουσα σεμιναρίων και παραμένουν εκεί.  

 

Παραλλαγές  

Αντί για αφίσες, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτοκόλλητα 

χαρτάκια (πχ τύπου Post-it) που μπορούν στη συνέχεια να συλλεχθούν σε μια 

αφίσα. 

Η άσκηση μπορεί να ξεκινήσει με ένα στοίχημα από τον υπεύθυνο του 

παιχνιδιού: "Θα στοιχηματίσω μια μπάρα σοκολάτας σε αυτόν  που θα μάθει 

80 λέξεις στις ξένες γλώσσες σε 12 λεπτά!" 

Υπάρχει μία μεγάλη  έκπληξη, όταν οι συμμετέχοντες συνειδητοποιήσουν ότι 

γνωρίζουν ήδη μεγάλο αριθμό κοινών λέξεων στις άλλες γλώσσες. Αυτό 

αυξάνει το κίνητρο της  επικοινωνίας! 

 


