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Μέθοδος Νο 9 

 

Αυτοκόλλητα χαρτάκια 

 

Στόχοι 

- Απόκτηση γλώσσας 

- Συνεργασία 

 

Αριθμός συμμετεχόντων/-ουσών 

Δεν παίζει ρόλο 

 

Διάρκεια 

45 λεπτά ή περισσότερο 

 

Υλικό 

Αυτοκόλλητες σημειώσεις, στυλό 

 

Εκτέλεση 

Η ομάδα γλωσσικής εμψύχωσης σχηματίζει ομάδες (πχ δυάδες ή τριάδες) 

αποτελούμενες από άτομα με διαφορετικές μητρικές γλώσσες ή με πολύ υψηλό 

επίπεδο γνώσης μιας ξένης γλώσσας. Ιδανικό είναι να έχει κάθε ομάδα τόσα 

άτομα όσες είναι και οι γλώσσες του σεμιναρίου. 

Κάθε μικρή ομάδα λαμβάνει αρκετά αυτοκόλλητα χαρτάκια (όπως είναι τα 

Post-it) και πρέπει να αναζητήσει αντικείμενα, τα ονόματα των οποίων θέλει να 

μάθει, σε μια οριοθετημένη περιοχή (την αίθουσα σεμιναρίων ή έναν υπαίθριο 

χώρο). Όταν επιλεγεί ένα αντικείμενο, τα άτομα της ομάδας γράφουν σε ένα 
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Αυτοκόλλητα χαρτάκια 

χαρτάκι την ονομασία του αντικειμένου στις διαφορετικές γλώσσες. Μετά 

μαθαίνουν μεταξύ τους, με την μέθοδο του Tandem, πως ονομάζεται το 

αντικείμενο και πως προφέρεται στις διάφορες γλώσσες. Τέλος κολλάνε το 

χαρτάκι στο εν λόγω αντικείμενο και αναζητούν το επόμενο. Η διαδικασία 

αυτή τελειώνει, όταν τελειώσει και ο χρόνος. 

Συχνά προτείνεται στις ομάδες να γράψουν όχι μόνο την ονομασία του 

αντικειμένου όπως γράφεται στην γλώσσα, αλλά και τη φωνητική του 

μεταγραφή ώστε να γίνεται κατανοητό και από ένα άτομο που δεν γνωρίζει 

την γλώσσα (την γραφή της), αλλά την ακούει. Η χρήση μιας κοινής φωνητικής 

γραφής για όλους δεν είναι υποχρεωτική, καθώς η ιδέα εδώ είναι, ότι οι 

συμμετέχοντες/-ουσες μπορούν να εφεύρουν τη δική τους φωνητική γραφή. 

Αυτή η δραστηριότητα είναι κατάλληλη για την εκτίμηση όλων των γλωσσικών 

δεξιοτήτων, όπως και για την προβολή της πολυγλωσσίας στην ομάδα.  

Η ομάδα γλωσσικής εμψύχωσης, προτείνεται, να ενθαρρύνει τα άτομα που 

συμμετέχουν να γράψουν τις αντίστοιχες λέξεις στα αυτοκόλλητα χαρτάκια και 

κάποια μια άλλη μητρική γλώσσα (εάν υπάρχει κάποιο άτομο που μιλάει μια 

διαφορετική μητρική γλώσσα από αυτές που χρησιμοποιούνται στο σεμινάριο) 

και να τις διδάξουν στους άλλους. 

Μετά από 10 έως 15 λεπτά εργασίας σε μικρές ομάδες, όλοι/-ες σχηματίζουν 

έναν κύκλο και, ένα άτομο μετά το άλλο, δείχνουν στην ομάδα ένα αντικείμενο 

που έχουν μάθει. Το παρουσιάζουν στην γλώσσα τους και το ονομάζουν σε μια 

ξένη γλώσσα. Ολόκληρη η ομάδα μαζεύεται για να δει το επιλεγμένο 

αντικείμενο, ακούει και επαναλαμβάνει τις ονομασίες. 

 

Παρατηρήσεις 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, μπορούν να προστεθούν επιπλέον χαρτάκια 

με το όνομα και άλλων αντικειμένων.  

Μπορεί να είναι χρήσιμο να γράψετε και τα άρθρα των αντικειμένων.  
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Είναι δυνατή η αναγνώριση των γλωσσών όταν γράφουμε κάποιες λέξεις είτε 

χρησιμοποιώντας έναν προκαθορισμένο χρωματικό κωδικό για την γλώσσα 

(για κάθε γλώσσα του σεμιναρίου χρησιμοποιούμε το ίδιο χρώμα κάθε φορά 

που γράφουμε κάτι σε αυτήν) είτε με έναν κωδικό χώρας (πχ GR = Ελληνικά, DE 

= Γερμανικά, κλπ). 

 

Παραλλαγές 

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια μεγάλη αφίσα με ονόματα των αντικειμένων 

στις αντιπροσωπευόμενες γλώσσες και να προσθέσετε τις μεμονωμένες 

φωνητικές μεταγραφές για να ενθαρρύνετε τη μαθησιακή διαδικασία. 

 

 

 


