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Μέθοδος Νο 14 

 

Πρεσβευτές 

 

Στόχοι  

- Ξεκλείδωμα / Ξεμπλοκάρισμα 

 

Αριθμός συμμετασχόντων/-ουσών 

Τουλάχιστον 10  

 

Διάρκεια 

30 λεπτά 

 

Υλικό 

Αφίσες, μαρκαδόροι, χαρτί 

 

Προετοιμασία 

Ετοιμάζουμε μια λίστα με τις λέξεις που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στο 

παιχνίδι. Οι λέξεις πρέπει να είναι τουλάχιστον τόσες, όσα τα άτομα που θα 

αποτελούν μία ομάδα. 

Μπορούμε να ετοιμάσουμε χαρτάκια στα οποία αναγράφονται οι λέξεις. Σε 

κάθε χαρτάκι γράφουμε την λέξη σε όλες τις γλώσσες του σεμιναρίου. 

Προσοχή για κάθε ομάδα δημιουργούμε τόσα χαρτάκια όσες είναι οι λέξεις της 

λίστας που φτιάξαμε προηγουμένως. 
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Μέθοδος Νο 14 

 

Πρεσβευτές 

Εκτέλεση 

Τα άτομα που συμμετέχουν, χωρίζονται σε ομάδες των 2 έως 5 ατόμων 

ανάλογα με το συνολικό αριθμό. Κάθε ομάδα θα έχει τον ίδιο αριθμό ατόμων. 

Όλες οι γλώσσες, του σεμιναρίου, θα πρέπει να εκπροσωπούνται σε κάθε 

ομάδα. 

Οι ομάδες διασκορπίζονται στον χώρο και έχουν ίση απόσταση από το άτομο 

που πραγματοποιεί την γλωσσική εμψύχωση. Επίσης έχουν όλες το ίδιο υλικό 

(μία αφίσα, μαρκαδόρους, φύλλα χαρτί). 

Κάθε ομάδα στέλνει ένα άτομο ως αντιπρόσωπο/πρεσβευτή στον/στην 

γλωσσικό/-ή εμψυχωτή/-τρια. Τότε δίδεται στους/στις πρεσβευτές μια λέξη. 

Αυτή μπορεί να είναι ένα ζώο, ένα επάγγελμα ή ένα αντικείμενο. Αυτή η λέξη 

είτε λέγεται στο αυτί, είτε δίδεται γραμμένη σε ένα χαρτάκι. 

Όταν δοθεί το παράγγελμα της εκκίνησης, οι πρεσβευτές τρέχουν στην ομάδα 

τους και πρέπει να παρουσιάσουν στην ομάδα τους, χωρίς να μιλήσουν την 

λέξη που πρέπει η ομάδα να ανακαλύψει. Η παρουσίαση γίνεται είτε με 

παντομίμα, είτε σκίζοντας ένα χαρτί στο σωστό σχήμα. Αν θέλουμε να 

αυξήσουμε τον βαθμό δυσκολίας μπορούμε να απαγορεύσουμε την συνομιλία 

μεταξύ των μελών της ομάδας. 

Όταν ένα μέλος της ομάδας βρει την σωστή λέξη, γίνεται η/ο νέα/-ος 

πρεσβευτής. Αφού μάθει, από την ομάδα, την λέξη και στις υπόλοιπες γλώσσες 

του σεμιναρίου, τρέχει για να την μεταφέρει (στις διάφορες γλώσσες) στον 

άνθρωπο που εκτελεί την γλωσσική εμψύχωση. Αυτό μπορεί να γίνει είτε 

προφορικά, είτε γράφοντάς την σε ένα χαρτί. Με ποιόν τρόπο θα γίνει αυτό, το 

προσαρμόζουμε στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες των ατόμων που 

συμμετέχουν. 

 

Σε αυτό το σημείο έχουμε δύο τρόπους για να συνεχίσει και να ολοκληρωθεί το 

παιχνίδι: 



 

   

3 

 

Μέθοδος Νο 14 

 

Πρεσβευτές 

Α’ Τρόπος: Κάθε φορά που ένας/μία πρεσβευτής έχει βρει την λύση, του/της 

δίδεται μια νέα λέξη και το παιχνίδι συνεχίζεται έως ότου όλες οι λέξεις που 

είχαμε στην λίστα, αποκαλυφθούν. Η πρώτη ομάδα, που θα έχει βρει τις λέξεις, 

κερδίζει. 

Β’ Τρόπος: Κάθε φορά που ένας/μία πρεσβευτής έχει πρώτος/-η βρει την λύση, 

δίδεται ένας πόντος στην ομάδα του/της και ο γύρος λήγει. Σε μία αφίσα 

καταγράφονται οι πόντοι κάθε ομάδας.  

Μετά κάθε ομάδα στέλνει νέα/-ο πρεσβευτή στο άτομο που κάνει την 

γλωσσική εμψύχωση, και τότε δίδεται μια καινούρια λέξη. Έτσι η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται έως ότου όλα τα άτομα που συμμετέχουν να έχουν γίνει 

τουλάχιστον μία φορά πρόξενοι. 

 

Στο τέλος μπορούν να παρουσιαστούν οι λέξεις σε όλες τις γλώσσες του 

σεμιναρίου και όλοι/-ες να τις επαναλάβουν. 

 

Παρατηρήσεις 

Οργανώστε τον χώρο εκ των προτέρων ώστε η διαδρομή, από κάθε ομάδα 

έως το άτομο που εκτελεί την γλωσσική εμψύχωση, να είναι ελεύθερη από 

εμπόδια και το πάτωμα να μην είναι ολισθηρό .  

Όλες οι ομάδες, πρέπει να έχουν ίση απόσταση από το άτομο που εκτελεί την 

γλωσσική εμψύχωση, ώστε να είναι δίκαιο το παιχνίδι. 

Είναι επίσης σημαντικό να προσαρμοστεί η περιπλοκότητα του παιχνιδιού και 

οι μεθόδοι ανακάλυψης (εύρεσης της λέξης) στις δυνατότητες των ατόμων που 

συμμετέχουν.  Σύμφωνα με αυτό, θα πρέπει επίσης να αποφασιστεί εκ των 

προτέρων αν  η κάθε λέξη θα πρέπει να παρουσιάζεται σε μία μόνο γλώσσα ή 

σε όλες τις επίσημες γλώσσες του σεμιναρίου. 

 

  


