
Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του 

ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. 

 

Πρωτότυπο: The bullying prevention roll – play Game. 

Πθγι : Social Skills Central.  

Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια 

 

Δφο ι περιςςότεροι παίχτεσ  

Ηλικίεσ : 6 – 12 

Κάρτεσ προβλθμάτων 

Κάρτεσ λφςεων  

Κάρτεσ ςκζψθσ 

1 ηάρι 

 

Σο παιχνίδι 

Κακθμερινά, αμζτρθτα παιδιά ζχουν να αντιμετωπίςουν τον εκφοβιςμό 

ςτο ςχολείο, ςτθ παιδικι χαρά ι ςτθν γειτονιά τουσ. Αυτό το παιχνίδι 

παρουςιάηει προβλιματα που τα παιδιά ςυχνά ςυναντοφν και τουσ 

παρζχει τισ τεχνικζσ αντιμετϊπιςισ τουσ. Σο παιχνίδι ρόλων των τρόπων 

αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων κα βοθκιςει τα παιδιά να 

ενςωματϊςουν τισ τεχνικζσ ςτθ ςυμπεριφορά τουσ και κα τα 

προετοιμάςει να αντιμετωπίςουν τουσ «ψευτοπαλικαράδεσ», 

«νταιδεσ»  με αυτοπεποίκθςθ. Επιπρόςκετα, το παιχνίδι κα βελτιϊςει 

τθν κριτικι τουσ ςκζψθ και κα τα βοθκιςει να κατανοιςουν καλφτερα 

το κζμα του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ και τθσ ςτοχοποίθςθσ. 

 



Πριν το παιχνίδι 

Συπϊςτε τρία ςετ καρτϊν (πράςινεσ κάρτεσ προβλθμάτων, μπλε κάρτεσ 

λφςεων, κόκκινεσ κάρτεσ ςκζψθσ). Κόψτε τισ κάρτεσ και τοποκετιςτε τισ 

ςε 3 διαφορετικζσ ςτοίβεσ. Παρατθριςτε πωσ υπάρχουν λευκζσ (χωρίσ 

περιεχόμενο) κάρτεσ λφςεων. Μπορείτε να τισ χρθςιμοποιιςετε για να 

προςωποποιιςετε τισ απαντιςεισ ςασ.  

Κανόνεσ 

1. Ο μικρότεροσ ςε θλικία παίχτθσ ξεκινά το παιχνίδι. Επιλζγει τθν 

πρϊτθ κάρτα από το ςωρό Πράςινεσ κάρτεσ προβλθμάτων.  

2. Διαβάηει το πρόβλθμα δυνατά και επιλζγει ζνα ι περιςςότερουσ 

ςυμμακθτζσ του για να παίξουν το ρόλο τουσ. Σο παιδί, μοιράηει 

ςτουσ ςυμπαίκτεσ του τουσ ρόλουσ, αλλά ο κάκε παίχτθσ 

αυτοςχεδιάηει τισ απαντιςεισ του και τον τρόπο που κα παίξει 

τθν κάκε κατάςταςθ.  

3. Ο πρϊτοσ παίχτθσ κοιτάηει τισ κάρτεσ των λφςεων και διαλζγει 

αυτι που ταιριάηει ςτθν επίλυςθ του προβλιματοσ.  

4. τθ ςυνζχεια παίηει τθ λφςθ ςτο παιχνίδι ρόλων. 

5. Ρίχνει το ηάρι. Ο αρικμόσ που κα δείξει το ηάρι ιςοδυναμεί με 

τουσ πόντουσ που κζρδιςε.  

6. Σζλοσ  ο πρϊτοσ παίχτθσ επιλζγει μία κάρτα από τισ κάρτεσ 

κζψου (Κόκκινεσ κάρτεσ) και απαντά ςτο ηθτοφμενο. Κερδίηει 

δφο επιπλζον πόντουσ για τθν απάντθςθ.  

7. Είναι τϊρα θ ςειρά για τον επόμενο παίχτθ να παίξει διαλζγοντασ 

μια κάρτα από το ςωρό των καρτϊν Προβλθμάτων.  

8. Σο παιχνίδι ςυνεχίηεται μζχρι ζνασ παίχτθσ να μαηζψει 24 

πόντουσ. Αν ο χρόνοσ τελειϊςει, κερδιςμζνοσ είναι αυτόσ με τουσ 

περιςςότερουσ πόντουσ.  

ΗΜΕΙΩΗ: Δεν υπάρχουν ςωςτζσ ι λανκαςμζνεσ απαντιςεισ. Οι πόντοι δίνονται 

για τθν κάκε προςπάκεια επίλυςθσ του προβλιματοσ.  

bullying : εκφοβιςμόσ.  
Νταισ, τραμποφκοσ, ψευτοπαλικαράσ.  
Καταπιζηω, τυραννϊ, εκφοβίηω, εξαναγκάηω.  
Κάνω τον παλικαρά, κάνω τον μάγκα.  



   

 

ΚΑΡΣΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ 

 
 



 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Μόλισ τελείωςεσ τθν 
ηωγραφία ςου και ζνα 
παιδί τθν παίρνει και 

ςου τθν ςκίηει. 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

Κάποιο παιδί ςου κλζβει 
το φαγθτό ςου. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Προχωράσ για να πασ 
ςτον πίνακα όταν 

ξαφνικά κάποιο παιδί 
ςου βάηει τρικλοποδιά 
κι εςφ πζφτεισ κάτω. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ζνα παιδί ςου λζει πωσ 
το κοίταηεσ επίμονα και 

ςε χτυπάει. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ζνα μεγαλφτερο παιδί, 
απειλι να ςε χτυπιςει 
αν δεν του κάνεισ τθν 

εργαςία ςτα 
μακθματικά. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Κάποιοσ διαδίδει φιμεσ 
για ςζνα. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Κάκεςαι μζςα ςτο 
ςχολικό λεωφορείο 

όταν μια ομάδα παιδιϊν 
ςε αναγκάηει να δϊςεισ 

τθν κζςθ ςου. 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Δφο παιδιά μπαίνουν 
μπροςτά ςου ενϊ 

περιμζνεισ ςτθ ςειρά 
για να ψωνίςεισ ςε ζνα 
μαγαηί και ταυτόχρονα 

γελάνε μαηί ςου. 
  



ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ζνα παιδί ςε ςπρϊχνει 
κι εςφ πζφτεισ πάνω ςε 
ζνα άλλο παιδί. ου λζει 

πωσ εςφ ζφταιγεσ.  
 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι φίλοι ςου, ςου 
γυρίηουν τθν πλάτθ τουσ 

όταν πασ κοντά τουσ. 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Κάποια παιδιά κάνουν 
μια μικρι ομάδα και 

εςζνα ςε αποκλείουν. 
 
 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ζνα παιδί ςου λζει πωσ 
κα ςε δείρει αν δεν του 
κουβαλιςεισ τθν τςάντα 

του.  
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Σα παιδιά από το 
ςχολείο ςου ςτζλνουν 
μειλσ και ςου γράφουν 

άςχθμα ςχόλια που 
αφοροφν εςζνα.  

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Κάποιοσ γράφει ςτο 
ιντερνζτ άςχθμα ςχόλια 

για ςζνα. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Κάποιοσ γράφει άςχθμα 
ςθμειϊματα για τουσ 
ςυμμακθτζσ του και 

υπογράφει με το όνομά 
ςου. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Κάκε απόγευμα 
λαμβάνεισ ζνα 

τθλεφϊνθμα από 
κάποιον που ςε βρίηει 

και μετά κλείνει το 
τθλζφωνο. 

  



ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Προςπακείσ να κακίςεισ 
ςε μια καρζκλα και τα 

άλλα παιδιά δεν ςε 
αφινουν. 

 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 ‘Ζνα μεγαλφτερο παιδί 
ςε αναγκάηει να του 

δϊςεισ τα χριματά ςου. 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Αφινεισ τα γυαλιά ςου 
πάνω ςτο τραπζηι κι ζνα 
παιδί επίτθδεσ τα χτυπά 

με ζνα βιβλίο. 
 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Είςαι ο μοναδικόσ μζςα 
ςτθν τάξθ ςου που δεν 
ζχει προςκλθκεί ςε ζνα 

πάρτι. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Κάποιοσ ζγραψε 
άςχθμεσ λζξεισ ςτον 

πίνακα. Ζνα παιδί λζει 
ςτθ δαςκάλα πωσ εςφ 

το ζκανεσ. 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Προςφζρκθκεσ να 
βοθκιςεισ ζνα 

καινοφργιο ςυμμακθτι 
ςτθ τάξθ ςου. Οι άλλοι 

μακθτζσ ςε 
κοροϊδεφουν.  

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Κακϊσ περπατάσ για να 
πασ ςτθν τάξθ ςου, ζνα 
μεγαλφτερο παιδί ςου 
κόβει το δρόμο και ςε 

εμποδίηει. 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Μια ομάδα παιδιϊν 
ςχολιάηει άςχθμα τθν 

οικογζνειά ςου. 

  



ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Φοράσ ζνα καινοφργιο 
παντελόνι και κάποια 

παιδιά ςε κοροϊδεφουν. 
 
 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Μόλισ ζκοψεσ τα μαλλιά 
ςου και τα παιδιά ςε 

κοροϊδεφουν. 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Μόλισ επζςτρεψεσ ςτο 
ςχολείο μετά από μια 
εβδομάδα απουςίασ 

εξαιτίασ αςκζνειασ. Οι 
φίλοι ςου δεν ςου 

μιλάνε. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Κάποια παιδιά ςε 
φωνάηουν «μωρό» γιατί 
επιςτρζφεισ ςτο ςπίτι με 
τθν μεγαλφτερθ αδελφι 

ςου. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Κάποια παιδιά ςε 
κοροϊδεφουν γιατί οι 

γονείσ ςου δεν ςε 
αφινουν να κάνεισ 

ποδιλατο μόνοσ ςου. 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Κάνεισ μια εργαςία με τουσ 

ςυμμακθτζσ ςου. Εςφ ζκανεσ ότι 
ςου αναλογοφςε αλλά όχι και οι 

ςυμμακθτζσ ςου. Ζχετε 
κακυςτεριςει να παραδϊςετε τθν 

εργαςία ςτο δάςκαλο. Οι 
ςυμμακθτζσ ςου λζνε ςτο 

δάςκαλό ςασ πωσ εςφ ζφταιγεσ. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ζνα παιδί αφινει 
άςχθμα μθνφματα ςτο 

τθλεφωνθτι του ςπιτιοφ 
ςου. 

 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ο καλφτερόσ ςου φίλοσ 
κάνει παρζα με μια νζα 
ομάδα παιδιϊν και τουσ 

λζει να ςε αγνοοφν. 

 



ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Είςαι ςτθν παιδικι χαρά 
και τα άλλα παιδιά ςε 

βρίηουνε. 
 
 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ζνα παιδί ρίχνει το χυμό 
ςου κάτω επίτθδεσ. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

Ζνα παιδί αντιγράφει 
ότι λεσ. Κάνει τον 

παπαγάλο. 
 
 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

Κάποιοσ ζγραψε 
άςχθμα ςθμειϊματα και 
τα ςκόρπιςε μζςα ςτθν 

τάξθ. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

Σα άλλα παιδιά παίηουν 
παιχνίδια ςτα 

διαλείμματα αλλά δεν 
ςε αφινουν να παίξεισ. 

 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ο καλφτερόσ ςου φίλοσ 
ξαφνικά αρχίηει να ςε 

αγνοεί . 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ζνα κορίτςι μζςα ςτθν τάξθ 
ςου προςπακεί να 

αντιγράψει. Εςφ δεν τθν 
αφινεισ. Σο κορίτςι λζει ςτθν 
κυρία πωσ εςφ προςπακείσ να 

αντιγράψεισ από το γραπτό 
τθσ. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

τζκεςαι ιςυχα ςτθν 
αυλι όταν ξαφνικά 

κάποιοσ ςε κλωτςάει 
ςτθν πλάτθ. 

 
 



ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ζνα παιδί ςτο ςχολείο, 
πζφτει πάνω ςου 

επίτθδεσ και ςου ρίχνει 
το φαγθτό. 

 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ζνα παιδί μοιράηει 
φυλλάδια μζςα ςτθν 

τάξθ όπωσ του ηιτθςε θ 
δαςκάλα. Δεν δίνει 

όμωσ ςε ςζνα. 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Όταν μιλάσ ςτουσ 
φίλουσ ςου 

προςποιοφνται πωσ δεν 
ςε ακοφνε. 

 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Κάποια παιδιά 
αντιγράφουν τον τρόπο 

που περπατάσ και ςε 
κοροϊδεφουν. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Οι φίλοι ςου αρχίηουν 
μια καινοφργια 

εξωςχολικι 
δραςτθριότθτα και δεν 

ςε προςκαλοφν αν 
ςυμμετζχεισ. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Όλα τα παιδιά μιλάνε 
για ζνα πάρτι ςτο οποίο 

εςφ δεν ζχεισ 
προςκλθκεί. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Κάποιοσ πετάει χάρτινεσ 
μπάλεσ πάνω ςου. 

 
 
 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

το διάλειμμα ζνα 
κορίτςι ςε ρίχνει κάτω 

επίτθδεσ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ΚΑΡΣΕ ΛΤΕΩΝ 

 
 



ΛΤΗ 

Πεσ τι ζχει ςυμβεί ςε 
ζνα ενιλικα που 

εμπιςτεφεςαι. 
 
 
 

ΛΤΗ 

Μείνε μακριά από 
παιδιά που ξζρεισ ότι 

εκφοβίηουν τουσ 
άλλουσ. 

 

ΛΤΗ 

Παρζμεινε με μια 
ομάδα παιδιϊν. 

 
 
 
 

ΛΤΗ 

Να είςαι καρραλζοσ 
ακόμθ κι αν δεν 
αιςκάνεςαι ζτςι. 

ΛΤΗ 

Κράτθςε τα άςχθμα 
ςθμειϊματα για να τα 

δείξεισ ςε κάποιον 
ενιλικα. 

 
 

ΛΤΗ 

Φφγε μακριά. 

ΛΤΗ 
 

Αγνόθςε το άτομο που 
ςε εκφοβίηει. 

 
 
 
 

ΛΤΗ 

Πεσ ΟΧΙ πολφ αυςτθρά. 

  



ΛΤΗ 
 

Κράτα τθν ψυχραιμία 
ςου και προςποιιςου 

πωσ δεν ςε ενδιαφζρει. 
 
 
 

ΛΤΗ 

Πεσ το ςε ζνα φίλο. 
 

ΛΤΗ 

Μπορείσ να πεισ ζνα 
ανζκδοτο ι μια αςτεία 

απάντθςθ. 
 
 
 
 

ΛΤΗ 

Να είςαι καρραλζοσ 
ακόμθ κι αν δεν 
αιςκάνεςαι ζτςι. 

ΛΤΗ 

 
 
 
 
 
 

ΛΤΗ 

 

ΛΤΗ 
 

ΛΤΗ 
 

  



ΛΤΗ 

 
 
 
 
 
 

ΛΤΗ 

 

ΛΤΗ 

 
 
 
 
 
 

ΛΤΗ 

 

ΛΤΗ 

 
 
 
 
 
 

ΛΤΗ 

 

ΛΤΗ 

 
 
 
 
 
 

ΛΤΗ 

 

 

  



ΛΤΗ 

 
 
 
 
 

ΛΤΗ 

 

ΛΤΗ 

 
 
 
 
 
 

ΛΤΗ 

 

ΛΤΗ 

 
 
 
 
 
 

ΛΤΗ 

 

ΛΤΗ 

 
 
 
 
 
 

ΛΤΗ 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ΚΑΡΣΕ ΚΕΨΟΤ 

 
 



ΚΕΨΟΤ 

ου ζχει ςυμβεί ποτζ 
κάτι τζτοιο; Μοιράςου 

το μαηί μασ.  
 
 
 

ΚΕΨΟΤ 

Αν κάτι τζτοιο 
ςυνζβαινε ςε ζνα 

μικρότερο παιδί, τι κα 
πρότεινεσ; 

ΚΕΨΟΤ 

Γιατί νομίηεισ πωσ τα 
άλλα παιδιά ι παιδί, 

ενζργθςαν με αυτό τον 
τρόπο;  

 
 

ΚΕΨΟΤ 

Ζχεισ κάνει ποτζ κάτι 
τζτοιο; 

ΚΕΨΟΤ 

Αν ζβλεπεσ κάτι τζτοιο 
να ςυνζβαινε ςε 

κάποιον άλλο, τι κα 
ζκανεσ; 

 
 

ΚΕΨΟΤ 

Γιατί κάποια παιδιά 
εκφοβίηονται ενϊ άλλα 

όχι;  

ΚΕΨΟΤ 

Πεσ τρία πράγματα που 
μπορείσ να κάνεισ 
προκειμζνου να 

εμποδίςεισ τζτοια 
πράγματα να ςυμβοφν.  

 

ΚΕΨΟΤ 

 

 

  



ΚΕΨΟΤ 

Πϊσ πιςτεφεισ πωσ 
νιϊκουν για τον εαυτό 

τουσ αυτοί οι 
«ψευτοπαλικαράδεσ»; 

 
 

ΚΕΨΟΤ 

ε ποιόν μπορείσ να 
μιλιςεισ όταν ςε 

εκφοβίηουν; 

ΚΕΨΟΤ 

Ονόμαςε μια δφναμθ 
που ζχεισ που ςε 

βοθκάει από το να ςε 
εκφοβίςουν.  

 
 

ΚΕΨΟΤ 

Γιατί πιςτεφεισ οι 
ψευτοπαλικαράδεσ δεν 
εκφοβίηουν τα παιδιά 
με αυτοπεποίκθςθ;  

ΚΕΨΟΤ 

Αν κάτι τζτοιο 
ςυνζβαινε ςε εςζνα, τι 
κα ζλεγεσ ςτον εαυτό 

ςου για να νιϊςεισ 
καλφτερα; 

 

ΚΕΨΟΤ 

Πιςτεφεισ πωσ τα 
ψευτοπαλίκαρα 

μποροφν να αλλάξουν 
τον τρόπο που 

ςυμπεριφζρονται; 

ΚΕΨΟΤ 

υμπλιρωςε αυτι τθ 
πρόταςθ:  

Σα ψευτοπαλίκαρα 
είναι:___________ 

 
 

ΚΕΨΟΤ 

Ονόμαςε ζνα πράγμα 
που κάνει το ςχολείο 
ςου προκειμζνου να 

αποτρζψει το ςχολικό 
εκφοβιςμό.  

 

  



ΚΕΨΟΤ 

Πϊσ κα ιταν ο κόςμοσ 
αν δεν υπιρχαν 

«ψευτοπαλικαράδεσ»; 
 
 

ΚΕΨΟΤ 

Πϊσ κα μποροφςεσ να 
βοθκιςεισ ζνα φίλο που 

τον εκφοβίηουν; 

ΚΕΨΟΤ 

Σι νομίηεισ πωσ 
ςυμβαίνει ςτουσ 

ψευτοπαλικαράδεσ 
όταν μεγαλϊςουν;  

 
 

ΚΕΨΟΤ 

Σι είναι ςθμαντικό να 
πεισ ςε ζνα άλλο 
πρόςωπο όταν ςε 

εκφοβίηουν;  

ΚΕΨΟΤ 

υμπλιρωςε τθν 
πρόταςθ: Είναι καλι 

ιδζα τα παιδιά να 
εξαςκοφνται ςτο πωσ κα 

αντιδράςουν ςτον 
εκφοβιςμό γιατί_____. 

ΚΕΨΟΤ 

Είναι οι 
ψευτοπαλικαράδεσ 

καρραλζοι; 

ΚΕΨΟΤ 

Ποια είναι θ καλφτερθ 
λφςθ που άκουςεσ ποτζ 

για το πϊσ να 
ςταματιςεισ ζνα 

εκφοβιςμό; 
 

ΚΕΨΟΤ 

υμπλιρωςε τθν 
πρόταςθ: Εφχομαι οι 
ψευτοπαλικαράδεσ 
________________ 

 

 


