
Βάζοντας ταμπέλες 

Υλικά: μαρκαδόροι, 4 χαρτιά του μέτρου, 4 φάκελοι, κάρτες βιογραφικού (θα τις βρείτε παρακάτω) 

Βήματα: 

Προετοιμασία: εκτυπώστε τις κάρτες βιογραφικού σε τόσα αντίτυπα όσα και οι ομάδες των 

παιδιών. Έπειτα κόψτε τες όπου υπάρχουν διακεκομμένες γραμμές και τοποθετήστε την κάρτα 

1 στον αντίστοιχο φάκελο και κλείστε τον. 

1. Χωρίστε τα παιδιά σε ομάδες των 5 και εισάγετέ τα στην παρακάτω σύμβαση παιχνιδιού: 

«Έχετε ανοίξει μια επιχείρηση και θα χρειαστείτε 1 υπάλληλο. Με το που φτάσατε σήμερα στο 

γραφείο σας, βλέπετε πάνω σε αυτό 4 κλειστούς φακέλους που περιέχουν τα βιογραφικά 4 

ανθρώπων». Σε κάθε έναν φάκελο είναι γραμμένα απ’ έξω τα εξής ονόματα: Μαρία, Ιμπραήμ, 

Ταζίμ και Τζειμς. Μοιράζετε στις ομάδες τους φακέλους και παράλληλα αναρτήστε στον 

πίνακα 4 ανθρώπινα περιγράμματα με τα αντίστοιχα ονόματα. Ζητήστε να παραμείνουν οι 

φάκελοι κλειστοί! 

2. Ζητήστε από τα παιδιά, αφού σκεφτούν λίγο, να σηκωθούν και να γράψουν σε κάθε ένα 

περίγραμμα το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό για αυτόν τον άνθρωπο 

διαβάζοντας μόνο τα ονόματά τους (καλό θα είναι αυτά τα πρώτα σχόλια να γραφούν με το 

ίδιο χρώμα μαρκαδόρου και για τα τέσσερα περιγράμματα).  

3. Επιστρέφοντας τα παιδιά στις ομάδες τους, ζητήστε τους να επιλέξουν, μόνο με βάση τα όσα 

ξέρουν μέχρι τώρα, ποιον προτίθενται να επιλέξουν για υπάλληλο και να το σημειώσουν σε 

ένα χαρτί.  

4. Στην συνέχεια ζητήστε από τα παιδιά να ανοίξουν τους φακέλους και να διαβάσουν την 

κάρτα 1. Επαναλάβετε την διαδικασία που περιγράφετε παραπάνω για τα περιγράμματα και 

την επιλογή του υπαλλήλου.  

5. Αφού καταγράψουν την επιλογή τους, μοιράστε στις ομάδες τη 2η σελίδα του βιογραφικού- 

κάρτα 2 και επαναλάβετε τα παραπάνω, ολοκληρώνοντας με την κάρτα 3. 

6. Έπειτα συζητήστε ενδεικτικά: παρατηρείστε τα όσα είναι γραμμένα στα περιγράμματα καθώς 

και την τελική επιλογή σας. Είστε ευχαριστημένοι με την επιλογή σας; Άλλαξε η επιλογή σας 

κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; Για ποιο λόγο; Τι νομίζετε ότι επηρεάζει τις απόψεις μας 

για τους ανθρώπους; Έχετε βρεθεί ποτέ στην θέση να σας έχουν βάλει μια «ταμπέλα»; Πώς 

νιώσατε γι’ αυτό; Ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα θέλατε να θυμάστε από δω και στο 

εξής όταν θα σχηματίζετε μια γνώμη για έναν άνθρωπο; 

 

 



Μαρία                                               Κάρτα 1 

 

 

Κατάγεται από την Ελλάδα. 

 

 

 

Μαρία                                               Κάρτα 1 

 

 

Έχει πρόβλημα ακοής. 

 

 

 

Μαρία                                               Κάρτα 1 

      Βρίσκεται στο 3 έτος των σπουδών της. 

 

 

 



Ιμπραήμ                                              Κάρτα 1 

 

Πρόσφυγας από την Παλαιστίνη. Ήρθε στην 

Ελλάδα πριν από 3 χρόνια. 

 

 

 

Ιμπραήμ                                               Κάρτα 1 

 

Φορά γυαλιά μυωπίας. 

 

 

 

Ιμπραήμ                                               Κάρτα 1 

 

      Έχει πτυχίο Πανεπιστημίου. 

 



Ταζίμ                                              Κάρτα 1 

 

Μετανάστρια από το Μπαγκλαντές. Ήρθε στην 

Ελλάδα πριν από 11 μήνες. 

 

 

 

Ταζίμ                                               Κάρτα 1 

 

Έχει μεγάλη ανάγκη τη δουλειά. 

 

 

 

        Ταζίμ                                               Κάρτα 1 

   Έχει μεγάλη εμπειρία σε ανάλογη δουλειά στο 

Μπαγκλαντές. 

 

 



Τζέιμς                                               Κάρτα 1 

 

      Άγγλος, κάτοικος Λονδίνου. Ήρθε στην Ελλάδα 

πριν από μερικούς μήνες. 

 

 

 

Τζέιμς                                               Κάρτα 1 

 

    Κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. 

 

 

        Τζέιμς                                               Κάρτα 1 

          Έχει το ανάλογο απολυτήριο Λυκείου. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


