
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 – 2018 

 

ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
- Ένα Μίνι Εργαστήριο Μ.Λ.Ε. από το Τμήμα Ένταξης  για τους Μαθητές 

όλων των Τάξεων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών- 

 

Μετά από την παρακάτω 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

- ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ  Α.ΜΕ.Α. :  3/12/17 - 

Από τη Δευτέρα 18 έως την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 

και για τις τάξεις από Α ως Στ του 11ου Δημοτικού Αθηνών 

θα πραγματοποιηθεί 

Βιωματικό Εργαστήρι με τίτλο : 

«Άγια Νύχτα – Σιωπηλή Νύχτα…» 

(«HOLY NIGHT – SILENT NIGHT…») 

και  θέμα: 

Η ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

( ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ!) 

Το εργαστήρι βασίζεται στο βιβλίο 

You Don’t Need Words! 

(A book about ways people talk without words) 

της Ruth Gross 

Σχεδιασμός – Υλοποίηση:  Τμήμα Ένταξης / Ώρες: Διδασκαλίας Αγγλικών 

Πληροφορίες : Κυριάκος Περβανάς 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Οι  μαθητές των  Α2, Β2, Γ, Δ, Ε1, Ε2, ΣΤ εισήχθηκαν στην έννοια και στις 

βασικές αρχές  της Μη Λεκτικής Επικοινωνίας. Για τις μικρές τάξεις (Α-Δ) το εργαστήρι 

είχε διάρκεια 1 – 2, ενώ για τις μεγάλες ( Ε και ΣΤ), 3 διδακτικές ώρες.  

 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε τους εξής άξονες:  

ΠΑΡΑΤΗΡΩ  και  ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΑ με: 

Εικόνα, Πρόσωπο - Γκριμάτσα, Σώμα, Χρόνο,  Χώρο,  Ήχο… 

ΚΑΤΑΝΟΩ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ Μ.Λ.Ε. 

 



Όλα τα  παιχνίδια και οι ασκήσεις  του προγράμματος ήταν επικεντρωμένα στην 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ  των βασικών ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ  με  

ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ Μ.Λ.Ε.  (π.χ. ποια είναι η έκφραση και η στάση μας για κάθε 

συναίσθημα; πώς  βρίσκουμε τον κάτοχο ενός κρυμμένου μυστικού σε ένα παιχνίδι; τι 

είναι το αληθινό και τι  άραγε το ψεύτικο χαμόγελο;  τι παθαίνει η κόρη του ματιού 

όταν επικοινωνούμε με αγαπημένα πρόσωπα;  τι  μπορεί να λένε τα λόγια και τι δείχνει 

ταυτόχρονα το πρόσωπο και το σώμα; συμφωνούν; τι είναι κλειστές και τι ανοικτές 

στάσεις; …) 

Έμφαση δόθηκε και στην ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ καθημερινών- αλλά και εορταστικών-  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  με όρους ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΜΙΜΑΣ -λόγω και της 

οικειότητας που έχουν τα παιδιά με αυτά τα παιχνίδια (π.χ. Τα απλά όπως: στολίζω 

δέντρο, κάνω τους βοσκούς, πλούσιος και φτωχός, διακοσμώ με φωτάκια,… Ή και Τα 

πιο περίπλοκα όπως: τι μη λεκτική ανταπόκριση έχει μια ολόκληρη ομάδα στο 

παραμύθι που τους αφηγούμαι; ποια σημεία με βοηθούν να ανταποκριθώ για να 

«κερδίσω» το ενδιαφέρον του συνομιλητή απέναντί μου). 

Παρουσιάστηκαν εικόνες ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. (Η Παγκόσμια Γλώσσα του 

Σώματος). 

Δόθηκαν από την άλλη και οι λεπτές αποχρώσεις για τις πολιτισμικές 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ Μ.Λ.Ε. ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ. 

Τέλος, για τα παιδιά της Α, προβλήθηκε η επίκαιρη ταινία ΡΟΥΝΤΟΛΦ,  για να 

εντοπίσουν στις ΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ της, συναισθήματα και διαθέσεις 

των ηρώων, μέσα από τις γκριμάτσες και τις στάσεις / κινήσεις του σώματος. 

Για τα μεγαλύτερα παιδιά της Ε και Στ, πριν το κλείσιμο έγινε η Προβολή 

Ιστοριών στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, από το δάσκαλο της Νοηματικής, Νίκο 

Γαλάνη, όπου όλοι  κλήθηκαν να βρουν και τελικά εντόπισαν -με τη βοήθεια του 

γράφοντος-  κάποια από τα  βασικά νοήματα σε κάθε ιστορία  – παίζοντας με τις 

χειρομορφές. 

Στο κλείσιμο όλοι οι συμμετέχοντες  είχαν μάθει να «μιλάνε δίχως λόγια» και να 

επικοινωνούν τα Βασικά Συναισθήματα τους και σε Διαβαθμίσεις . 

Όλοι  είχαν μάθει να εύχονται ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΚΑΙ  ΕΝΓ) : 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ !!! 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ !!! 

Κυριάκος Περβανάς (Τμήμα Ένταξης)  

 

ΥΓ. Ευχαριστώ  πολύ όλους τους συναδέρφους  μου και ιδιαίτερα, την κυρία Λίλη (ΑΓΓ), 

τον κύριο Χρήστο (ΤΠΕ), τον διευθυντή κύριο Λεωνίδα (ΚΠΑ) και την κυρία Αθηνά (ΦΑ). 



 

  

        

     

    

 



 

    
 

  
 

 



 

  
 

  
 

  
 

  
 

  



 

 

 

  

 

  

 

  



 

  

 

 

 

  

 

  



 

  

 

  

 

 

 

   



 

   

 

   

 

 

 



  

  

  

  

  

Βλέπε, επίσης… 
ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ 

Εφημερίδα τοίχου του Τμήματος Ένταξης του 11ου Δ.Σ.  Αθηνών 
 

«Τεύχος 170- 18-22/12/2017»   
ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -Εργαστήριο Μ.Λ.Ε. στο Τ.Ε.  

 

Φωτογραφικό  υλικό : Κλουκίνας Λεωνίδας  

http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0002h20.pdf

