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Σε αυτό το παιχνίδι ρόλων το ζήτημα είναι ο ρατσισμός και η
προκατάληψη. Πρόκειται για μια περίπτωση στην οποία το γεγονός ότι
κάποιος άνθρωπος μοιάζει διαφορετικός ή έχει διαφορετική καταγωγή
οδηγεί στην απομόνωση και αποξένωσή του. Σκοπός αυτού του
παιχνιδιού ρόλων είναι να εντοπιστεί η ρίζα του προβλήματος και να
γίνουν βήματα προς την επίλυσή του,
Σε σχολή μαγειρικής του δήμου δίνονται δωρεάν μαθήματα για τους δημότες
του. Η Ιρένα είναι από τη Ρωσία αγαπά πολύ την μαγειρική και σκέφτεται ότι
είναι μια καλή ευκαιρία να μάθει μια τέχνη και να μπορέσει να βρει δουλειά. Τα
ελληνικά της δεν είναι πολύ καλά αλλά η όρεξή της, να μάθει την ελληνική
κουζίνα, μεγάλη.
Τα μαθήματα ξεκινάνε και πολύ σύντομα αρχίζουν να εμφανίζονται
προβλήματα για την Ιρένα. Στη διάρκεια των μαθημάτων ο εκπαιδευτής
παρατηρεί ότι κάποιοι από τους μαθητές διστάζουν να δοκιμάσουν από το
δικό της φαγητό, όπως κάνουν μεταξύ τους.
Επίσης πολλές φορές η
κοπέλα δυσκολεύεται να κατανοήσει κάποιες ορολογίες συστατικών και
μπερδεύεται στις μετρήσεις των υλικών.
Η Ιρένα ενώ ξεκίνησε με όρεξη σταδιακά απομακρύνεται από τους
άλλους μαθητές και αρχίζει να κλείνεται στον εαυτό της και να αντιμετωπίζει
πιο αδιάφορα τα μαθήματα.

Δύο εθελοντές θα έχουν 5' στην διάθεσή τους για να μελετήσουν το
παιχνίδι ρόλων και έπειτα να παρουσιάσουν έναν πιθανό διάλογο στην
υπόλοιπη ομάδα. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν
σημειώσεις για να κάνουν τα σχόλιά τους στο τέλος ή να παρουσιάσουν
την δική τους εκδοχή.
Αυτό το παιγνίδι ρόλων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής
ρόλους:
α)Η Ιρένα και ο εκπαιδευτής
β) ο εκπαιδευτής και οι υπόλοιποι μαθητές
γ)η Ιρένα, ο εκπαιδευτής και άλλοι μαθητές
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Σε αυτό το παιχνίδι ρόλων το ζήτημα είναι τα εμπόδια που μπορεί να
δημιουργήσει η ελλιπής γνώσης της γλώσσας και κυρίως του
εξειδικευμένου επαγγελματικού λεξιλογίου. Πρόκειται για μια περίπτωση
που το γλωσσικό πρόβλημα μπορεί να στερήσει τις προοπτικές
εξέλιξης, ακόμα και την εργασία του σε έναν άνθρωπο. Σκοπός αυτού
του παιχνιδιού ρόλων είναι να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος
αντιμετώπισης του προβλήματος.
Η Lola είναι από την Βουλγαρία, είναι 23 χρονών και βρίσκεται στην
Ελλάδα εδώ και 2 χρόνια. Ζει εδώ με την οικογένειά της. Είναι απόφοιτος
σχολής αισθητικής. Μετά από αρκετό ψάξιμο βρίσκει δουλειά σε ένα μεγάλο
ινστιτούτο αισθητικής. Είναι πάρα πολύ χαρούμενη και με χαρά το
ανακοινώνει στην οικογένειά της.
Η Lola ξεκινάει να δουλεύει δοκιμαστικά και της αρέσει πάρα πολύ. Η
εργοδότριά της είναι ευχαριστημένη και όμως όσο ο καιρός περνάει και
πλησιάζει η μέρα που θα πρέπει να αποφασίσει αν θα την κρατήσει μόνιμα
για δουλειά ή όχι, οι απαιτήσεις της αυξάνονται. Πλέον της ζητάει να προωθεί
τα προϊόντα του ινστιτούτου στις πελάτισσες, να απαντάει τα τηλέφωνα και να
σημειώνει τα ραντεβού.
Η Lola αρχίζει να αγχώνεται καθώς τα ελληνικά της δεν είναι καλά και
φοβάται ότι δεν θα τα καταφέρει. Όμως θέλει πολύ την δουλειά και δεν ξέρει
αν θα έχει ξανά τέτοια ευκαιρία. Από την άλλη η εργοδότριά της μοιάζει να
θεωρεί δεδομένο ότι η Lola πρέπει να κάνει αυτές τις έξτρα δουλειές και αυτό
την κάνει να ντρέπεται ακόμα πιο πολύ.
Δύο εθελοντές θα έχουν 5' στην διάθεσή τους για να μελετήσουν το
παιχνίδι ρόλων και έπειτα να παρουσιάσουν έναν πιθανό διάλογο στην
υπόλοιπη ομάδα. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν
σημειώσεις για να κάνουν τα σχόλιά τους στο τέλος ή να παρουσιάσουν
την δική τους εκδοχή.
Αυτό το παιγνίδι ρόλων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής
ρόλους:
α) η Lola και ο εργοδότης
β) η Lola και ένας συνάδελφος

