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Μέθοδος Νο 13 

 

Σκυταλοδρομία Άλφα-Βήτα 

 

Στόχοι 

- Συστηματοποίηση 

- Συλλογική εργασία 

 

Αριθμός συμμετεχόντων/-ουσών 

10 τουλάχιστον 

 

Διάρκεια 

30 λεπτά  

 

Υλικό  

Τόσες αφίσες και μαρκαδόροι (πολλών διαφορετικών χρωμάτων) όσες ομάδες 

θέλουμε να δημιουργήσουμε για το παιχνίδι. 

 

Προετοιμασία  

Επιλέγουμε, με προσοχή, τα γράμματα που θα χρησιμοποιηθούν στις αφίσες. 1) 

Φροντίζουμε να υπάρχουν γράμματα από όλα τα διαφορετικά αλφάβητα που 

χρησιμοποιούνται στο σεμινάριο. 2) Και φροντίζουμε να υπάρχει μια ισορροπία 

στη χρήση των διαφόρων αλφάβητων που χρησιμοποιούνται στο σεμινάριο 

όπως λατινικό, ελληνικό, κυριλλικό, κλπ. 3) Επιλέγουμε τέτοια γράμματα που να 

είναι κατανοητά (ή έχουμε φροντίσει να είναι κατανοητά) από όλες τις 

γλωσσικές ομάδες. 4) Τα γράμματα τα τοποθετούμε με τέτοια σειρά, ώστε να 

κρατείται η λογική σειρά ενός αλφάβητου. 5) Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα 
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άτομα που συμμετέχουν θα πρέπει να βρούνε λέξεις που ξεκινάνε από αυτά τα 

γράμματα. 

Φτιάχνουμε τόσες αφίσες, όσες ομάδες θα δημιουργήσουμε για το παιχνίδι. Και 

κάθε αφίσα περιέχει όλα τα γράμματα που έχουμε επιλέξει. 

Στην αφίσα γράφουμε τα γράμματα σε στήλες και από δίπλα αφήνουμε χώρο 

ώστε τα άτομα που συμμετέχουν να έχουν αρκετό χώρο για να μπορούν να 

γράψουν την λέξη που θα αντιστοιχίσουν στο γράμμα. 

Τοποθετούμε όλες τις αφίσες, την μία δίπλα στην άλλη, σε έναν τοίχο.  

Απέναντι από κάθε αφίσα, σε κάποια απόσταση, σηματοδοτούμε ένα σημείο 

εκκίνησης (πχ κολλάμε χαρτοταινία στο πάτωμα). Όλες οι αφίσες, πρέπει να 

έχουν την ίδια απόσταση από τα σημεία εκκίνησής τους. Φροντίζουμε ο χώρος 

ανάμεσα στην αφίσα και το σημείο εκκίνησης να είναι ελεύθερος και να μην 

υπάρχουν εμπόδια. Επίσης το πάτωμα να μην είναι ολισθηρό.  

Αν θέλουμε (για να αυξήσουμε τον βαθμό δυσκολίας του παιχνιδιού), στη μέση 

της απόστασης κάθε αφίσας και του σημείου εκκίνησης της, τοποθετούμε από 

μια καρέκλα. 

 

Εκτέλεση  

Χωρίζουμε τα άτομα που συμμετέχουν σε ομάδες (συνήθως 2), στις οποίες 

ισορροποιμένα εκπροσωπούνται όλες οι γλώσσες του σεμιναρίου. 

Τις ομάδες, τις τοποθετούμε σε γραμμές πίσω από τα σημεία εκκίνησης που 

έχουμε νωρίτερα ορίσει. Μία ομάδα πίσω από κάθε σημείο εκκίνησης και 

απέναντι από την αφίσα της. Το πρώτο άτομο κάθε ομάδας παίρνει ένα 

μαρκαδόρο που λειτουργεί ως σκυτάλη. 

Με το που δώσουμε το σήμα ξεκινά το παιχνίδι. 

Το παιχνίδι λειτουργεί σαν σκυταλοδρομία: τα άτομα που συμμετέχουν από 

την κάθε ομάδα, το ένα μετά το άλλο, τρέχουν προς την αφίσα τους και 
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συμπληρώνουν, δίπλα στα γράμματα, τις λέξεις που ξεκινάνε από αυτά. Τα 

γράμματα συμπληρώνονται στην σειρά (αλφαβητικά), το ένα μετά το άλλο, με 

λέξεις.  

Κανένας/Καμία δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τη μητρική του/της 

γλώσσα. Η λέξη πρέπει να γράφεται σε μία άλλη γλώσσα. Άρα κάθε φορά, η 

ομάδα βοηθάει το άτομο που πρέπει να γράψει την λέξη. 

Για να μπορεί να ξεκινήσει το επόμενο άτομο της ομάδας, το προηγούμενο 

γυρνώντας παραδίδει τον μαρκαδόρο σαν σκυτάλη. 

Για να γίνει το παιχνίδι πιο δύσκολο, μπορούμε να τοποθετήσουμε μια καρέκλα 

μεταξύ της αφίσας και της γραμμής εκκίνησης της κάθε ομάδας. Σε αυτήν την 

περίπτωση προσθέτουμε τον κανόνα ότι όσοι/-ες συμμετέχουν θα πρέπει να 

τρέχουν γύρω από την καρέκλα, ώστε να καταλήξουν στην αφίσα για να 

γράψουν την λέξη τους.  

Αυτή η φάση του παιχνιδιού λήγει, όταν μία ομάδα έχει συμπληρώσει όλο το 

αλφάβητο της αφίσας με λέξεις.  

Όλοι/-ες συγκεντρώνονται για να διαβάστουν, εθελοντικά από κάποια άτομα 

στην μητρική τους γλώσσα, οι συμπληρωμένες  αφίσες. Την ίδια στιγμή οι λέξεις 

που ακούγονται επαναλαμβάνονται από το σύνολο. Τέλος μεταφράζονται, αν 

υπάρχει χρόνος, όλες οι λέξεις στις γλώσσες του σεμιναρίου.  

Η ομάδα της γλωσσικής εμψύχωσης θα πρέπει να έχει αποφασίσει εκ των 

προτέρων 1. εάν θέλουν να μετρούν τους πόντους και πώς θα γίνεται αυτό 2. 

αν θα ελέγχουν τις λέξεις: διορθώνοντάς τες ή όχι, ανάλογα με το αν ο στόχος 

είναι η συλλογική εργασία ή η συστηματοποίηση των λέξεων.  

Οι αφίσες παραμείνουν στους τοίχους της αίθουσας. Αν μάλιστα δεν έχουμε 

κάνει την μετάφραση των λέξεων κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, αυτές 

μπορούν να συμπληρώνονται στις αφίσες, καθ’ όλη την διάρκεια του 

σεμιναρίου, και στις άλλες γλώσσες. 
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Παρατηρήσεις 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστική ατμόσφαιρα,. 

Τότε βοηθά να ορίσουμε κάποιους κανόνες συμπεριφοράς στο παιχνίδι.  

Είναι σημαντικό να έχουμε τον νου μας στην ασφάλεια και να υπενθυμίζουμε 

στα άτομα που συμμετέχουν ότι καμία/ κανείς δεν πρέπει να τραυματιστεί και 

ότι σκοπός μας είναι να διασκεδάσουμε.  Μπορεί να είναι χρήσιμο να 

υπενθυμιστεί ότι το ζητούμενο είναι ο συναγωνισμός και ότι η συνεργασία είναι 

πιο σημαντική από τον ανταγωνισμό.  

Αν είναι πολλά τα άτομα που συμμετέχουν, μπορούμε να φτιάξουμε 

περισσότερες από δύο ομάδες.  

  

Παραλλαγές 

Είναι δυνατό να δοθεί ένα θέμα για τις λέξεις, ανάλογα με το θέμα της εργασίας 

(για παράδειγμα, μόνο λέξεις που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά). 

 


