
ΟΜΑΔΕΣ- ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ «Bingo διαφορετικότητας» 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30 λεπτά 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 
αρχίσουν να σκέφτονται τι σημαίνει γι αυτούς 
και για τους άλλους η έννοια της 
διαφορετικότητας. Επίσης, να μυήσει τους 
συμμετέχοντες στην έννοια των στερεοτύπων. 

ΥΛΙΚΑ Φύλλα χαρτιού για το Bingo, μολύβια. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Εκτυπώστε τα χαρτιά για το Bingo-
απομακρύνετε τα θρανία από την τάξη και 
τοποθετήστε τις καρέκλες σε κύκλο, έτσι ώστε 
να μπορούν όλοι να συμμετέχουν στη 
συζήτηση. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Αυτή η δραστηριότητα είναι εύκολη και 
γρήγορη και  θα βοηθήσει να εμβαθύνετε στη 
συζήτηση για τη διαφορετικότητα και τα 
στερεότυπα. Μοιράστε το  Φυλλάδιο 1 του 
Bingo διαφορετικότητας και δώστε στην 
ομάδα 5 λεπτά για να συμπληρώσουν όλα τα 
τετράγωνα στην κάρτα τους με διαφορετικά 
ονόματα, αν είναι δυνατό, των άλλων 
συμμετεχόντων σε κάθε τετράγωνο. 

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Να συμμετέχει στη διαδικασία, διευθύνοντας 
τη συζήτηση. 

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ 

Τα στερεότυπα, διότι είναι δυνατό ηχηρά σχόλια 
να ακουστούν γι αυτά. Χειριστείτε τα στην 
ενημέρωση ακολουθώντας τις  οδηγίες  που 
παρατίθενται παρακάτω. 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ Αρχίστε την ενημέρωση  εξηγώντας στην ομάδα 
ότι αυτή είναι μια πολύ καλή άσκηση  για να 
εξερευνήσουμε πώς μπορεί να  χρησιμοποιήσαμε 
τα στερεότυπα που έχουμε για να προσεγγίσουμε 
τα άτομα που θεωρούμε ότι πληρούν τις 
προϋποθέσεις  στα διαφορετικά τετράγωνα του 
Bingo. 
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Κάποιος που 
μιλάει 
περισσότερες 
από μια γλώσσες 
 

Κάποιος που 
ασχολείται με 
ένα σπορ. 

Κάποιος που δε 
γεννήθηκε στον 
Καναδά. 

Κάποιος που έχει 
την ίδια ηλικία 
με σένα. 

Κάποιος που 
είναι 
χορτοφάγος. 

Κάποιος που 
ξέρει τι 
γιορτάζουμε στις 
21 Μαρτίου. 

Κάποιος που 
φοράει γυαλιά. 

Κάποιος που έχει 
το ίδιο χρώμα 
μάτια με σένα. 

Κάποιος που 
μπορεί να πει 
«Γεια σου» σε 
μια ξένη γλώσσα 

Κάποιος που  
έχει επισκεφθεί 
μια άλλη χώρα. 

Κάποιος που του 
αρέσει ένα 
διαφορετικό 
είδος μουσικής 
από σένα. 

Κάποιος που 
είναι αντίθετος 
με τη νεανική 
βία. 

Κάποιος που έχει 
διαφορετικό 
χρώμα μαλλιών 
από σένα. 

Κάποιος που 
ξέρει τι είναι το 
Ολοκαύτωμα. 

Κάποιος που έχει 
δοκιμάσει  
σούσι. 

Κάποιος που έχει 
ως δεύτερη 
γλώσσα τα 
Αγγλικά. 

Κάποιος που έχει 
γεννηθεί εκτός 
της Βρετανικής 
Κολομβίας. 

Κάποιος που 
φοράει το ίδιο 
νούμερο 
παπούτσι με 
σένα.  

Κάποιος που 
ξέρει τι είναι 
«στερεότυπο». 

Κάποιος που 
είναι ψηλότερος 
από σένα. 

Κάποιος που 
μπορεί να 
οδηγεί. 

Κάποιος που 
φοράει ένα ή 
περισσότερα 
σκουλαρίκια, 

Κάποιος  που 
μπορεί να 
«συλλαβίσει» 
μια λέξη  στη 
νοηματική  
γλώσσα. 

Κάποιος που 
μπορεί να 
ψηφίζει. 

Κάποιος που 
φοράει κάποιο 
ρούχο που δεν 
είναι φτιαγμένο 
στη Νότιο 
Αμερική.  


