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Method Sheet

Τίτλος δραστηριότητας
Ο Σιωπηλός Κύκλος

Διάρκεια
10-15 λεπτά

Συμμετέχοντες 
Δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένος 

αριθμός συμμετεχόντων

Πρόταση δραστηριότητας από
Συμπεριληπτική Σχολή Τέχνης - Vimmart
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Στόχοι
Ο Σιωπηλός κύκλος δίνει έμφαση στη μη λεκτική 
αλληλεπίδραση και στη δράση χωρίς λεκτικές οδηγίες. 
Επομένως, η άσκηση είναι ιδιαιτέρως κατάλληλη στο 
ξεκίνημα μιας δραστηριότητας με μια νέα ομάδα.

Βήματα/Οδηγίες
1. Για αρχή, προχωρήστε προς έναν από τους 
συμμετέχοντες, χαμογελάστε και απλώστε το χέρι σας 
ή κρατήστε το χέρι του/της. Πηγαίνετε μαζί στο 
επόμενο άτομο και στο μεθεπόμενο. Δώστε οι ίδιοι 
σημασία σε κάθε ένα από τα άτομα στον χώρο. Η 
λογική είναι να σχηματίσετε έναν κύκλο πιασμένοι χέρι 
χέρι.

Υλικά
Δεν απαιτούνται ειδικά υλικά. Ο χώρος θα πρέπει να 
είναι όσο πιο προσβάσιμος γίνεται για τη διευκόλυνση 
της κίνησης των συμμετεχόντων. 

Προετοιμασία
Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία.
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Σε αυτήν την άσκηση, δεν χρειάζεται να μιλάτε ή να 
δίνετε λεκτικές οδηγίες. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
μιλούν ή και όχι. Δεν έχει σημασία.

2. Μόλις σχηματίσετε τον κύκλο, αρχίστε να κινείστε 
χωρίς λεκτική καθοδήγηση. Περπατήστε, σηκώστε τα 
χέρια ψηλά, βαρέστε παλαμάκια, οτιδήποτε! Μπορείτε 
να εμπνέεστε από τις κινήσεις των συμμετεχόντων ή 
τον χώρο τριγύρω. 
Το μοτίβο κινήσεων και η διάρκεια της άσκησης μπορεί 
να ποικίλουν αναλόγως.

Μέθοδος αξιολόγησης 
Είναι σημαντική η παρατήρηση της ομάδας. Μετά την 
άσκηση, καλό είναι να κάθεστε και να συζητάτε 
συναισθήματα που μπορεί να προέκυψαν.  

Συμβουλές προς τους συντονιστές
Αυτή η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια νέα 
ομάδα στην αρχή, πριν ακόμα συστηθεί ο συντονιστής ή 
η συντονίστρια. Καμιά φορά οι συμμετέχοντες 
ξαφνιάζονται και κάνουν ερωτήσεις στον συντονιστή. Σε 
αυτή την περίπτωση, ο συντονιστής απλώς χαμογελάει 
και δεν απαντάει στην ερώτηση. Οποιαδήποτε απορία ή 
συναίσθημα προκύψει θα πρέπει να συζητηθεί στην 
ομάδα στο τέλος.
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Μέθοδος 
Η άσκηση προέρχεται από τη φινλανδική μέθοδο 
Tanssi-innostaminen® (μετάφραση: Εμψύχωση μέσω 
του χορού).

Είναι μια καλλιτεχνική παιδαγωγική μέθοδος που 
ανέπτυξε η Δρ. Raisa Foster. Στοχεύει στην εμψύχωση 
ατόμων και κοινοτήτων μέσα από μια πληθώρα 
ασκήσεων. 

Παραλλαγές
Ο Σιωπηλός κύκλος μπορεί να εξελίσσεται σχεδόν 
χωρίς περιορισμούς. Ο συντονιστής θα πρέπει να 
παρατηρεί τις παρορμήσεις της ομάδας και να τις 
αξιοποιεί.


