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Μέθοδος Νο 8 

 

Λεξιλόγιο επιβίωσης 

 

Στόχοι 

- Απόκτηση γλώσσας: απόκτηση λεξιλογίου που σχετίζεται με τα άτομα που 

συμμετέχουν 

- Συμμετοχή όλων 

- Ενίσχυση των κινήτρων 

- Ενίσχυση της δυναμικής της ομάδας, μέσω εργασίας σε μικρότερες ομάδες 

 

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 8 

 

Λεξιλόγιο επιβίωσης 

Εκτέλεση 

Δημιουργούνται μικρές ομάδες στις οποίες εκπροσωπούνται όλες οι γλώσσες 

του σεμιναρίου. 

Σε κάθε ομάδα δίδεται από μία λευκή αφίσα και τουλάχιστον ένας μαρκαδόρος 

(το καλύτερο είναι να δοθούν τόσοι όσες οι γλώσσες του σεμιναρίου. Σε ένα 

σεμινάριο χρησιμοποιοούμε, άλλωστε, πάντα ένα χρώμα για κάθε γλώσσα).  

Κάθε ομάδα μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο χρόνο  (10-12 λεπτά) πρέπει να 

σκεφτεί και να γράψει στην αφίσα ποιές λέξεις ή φράσεις θεωρούνε σημαντικές 

για την επιβίωση. Αυτές οι λέξεις και φράσεις, γράφονται σε όλες τις γλώσσες 

του σεμιναρίου. 

Όταν περάσει ο χρόνος μαζεύονται όλες οι ομάδες και παρουσιάζουν τις 

αφίσες τους στην ολομέλια (είτε παρουσιάζουν όλες τις λέξεις, είτε μόνο έναν 

ορισμένο αριθμό «αγαπημένων λέξεων»).  

Τέλος οι αφίσες κρέμονται στην αίθουσα σεμιναρίων και μπορούν να 

προστεθούν νέες λέξεις κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. 

 

Παραλλαγές 

Πέρα από λέξεις και φράσεις μπορούμε να ζητήσουμε να γράψουν και 

ερωτήσεις που θεωρούν σημαντικές για το θέμα.  

Η αποστολή που δίνεται στις μικρές ομάδες μπορεί επίσης να είναι η συλλογή 

λέξεων που σχετίζονται με το θέμα του σεμιναρίου (το οποίο δεν θα πρέπει 

απαραίτητα να θεωρηθεί ως «λεξιλόγιο επιβίωσης») π.χ. μπορεί να 

δημιουργηθεί ένα λεξιλόγιο ιστιοπλοοίας ή ένα για το περιβάλλον. 

 

 


