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Καρτέλες Ρόλων 

Τα πιο κάτω πρέπει να κοπούν σε ξεχωριστές καρτέλες.  Μπορείς να προσθέσεις κι άλλες κάρτες ή να αναπροσαρμόσεις 

τις πιο κάτω ούτως ώστε να ανταποκρίνονται περισσότερο στους μαθησιακούς στόχους του δικού σου μαθήματος.  

Είσαι 8 χρονών.  Εσύ και τα δύο σου αδέλφια ζείτε σε ένα 

πανέμορφο σπίτι με πισίνα και μεγάλο κήπο.  Ο πατέρας 

σου είναι διευθυντής σε μια τράπεζα και η μητέρα σου δεν 

εργάζεται για να φροντίζει το σπίτι και την οικογένεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είσαι 11 χρονών και είσαι ο/η μεγαλύτερος/η από τα 

πέντε αδέλφια σου.  Ο πατέρας σου είναι οδηγός 

φορτηγού και λείπει από το σπίτι τις περισσότερες 

ώρες.  Η μητέρα σου είναι σερβιτόρα και συνήθως 

δουλεύει μέχρι αργά το βράδυ. Πολλές φορές 

αναλαμβάνεις εσύ να φροντίζεις τα αδέλφια σου. 
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Είσαι 10 χρονών. Μένεις σε μια φάρμα στην εξοχή.  Και οι 

δύο σου γονείς είναι αγρότες.  Έχεις τρεις αδελφούς και μία 

αδελφή. 

 

Οι γονείς σου πήραν διαζύγιο όταν ήσουν 2 χρονών.  

Τώρα είσαι 12 χρονών. Μένεις με τη μητέρα σου και 

τον σύντροφό της. Τα σαββατοκύριακα επισκέπτεσαι 

τον πατέρα σου, τη σύζυγό του και τις δύο ετεροθαλείς 

αδελφές σου.  

 

Είσαι 11 χρονών.  Μένεις σε ένα ορφανοτροφείο.  Δεν έχεις 

γνωρίσει ποτέ τους γονείς σου. 

 

Είσαι 8 χρονών. Εσύ και η αδελφή σου ζείτε σε ένα 

μικρό χωριό μαζί με τον παππού και τη γιαγιά σας. Οι 

γονείς σας είναι χωρισμένοι και η μητέρα σας 

εργάζεται στην πόλη.  Σπάνια βλέπετε τον πατέρα σας. 
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Είσαι 9 χρονών και είσαι μοναχοπαίδι. Μένεις με τους 

γονείς σου σε ένα διαμέρισμα μέσα στην πόλη.  Ο πατέρας 

σου είναι οικοδόμος και η μητέρα σου εργάζεται σε ένα 

αρτοποιείο. Είσαι πολύ καλός στα σπορ. 

 

Είσαι 9 χρονών και μετανάστευσες στη χώρα που ζεις 

τώρα όταν ήσουν βρέφος.  Μένεις σε μια γειτονιά όπου 

ζουν κι άλλοι μετανάστες. Ο πατέρας σου έχει ένα 

κατάστημα.  Μιλάς άπταιστα τόσο τη γλώσσα της 

χώρας από όπου προέρχεσαι, όσο και της χώρας όπου 

ζεις τώρα. Συνήθως κάνεις τη μετάφραση για τη 

μητέρα και τη γιαγιά σου. 

 

Είσαι 9 χρονών. Είσαι μοναχοπαίδι και ζεις με τη μητέρα 

σου σε ένα διαμέρισμα στην πόλη. Η μητέρα σου εργάζεται 

σε ένα εργοστάσιο. Είσαι πολύ καλός στη μουσική και τον 

χορό. 

Είσαι 11 χρονών. Εσύ και ο αδελφός σου είστε 

προικισμένοι. Είστε άριστοι στα Μαθηματικά, τη 

Φυσική και τις Ξένες Γλώσσες. Οι γονείς σας είναι 

καθηγητές στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνετε σε 

απογευματινά μαθήματα και επιμορφωτικές 

κατασκηνώσεις για να προετοιμαστείτε για 

εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς. 
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Είσαι 12 χρονών. Γεννήθηκες με μια αναπηρία και έτσι 

είσαι σε αναπηρικό καροτσάκι. Μένεις σε ένα διαμέρισμα 

μέσα στην πόλη μαζί με τους γονείς σου και τις δύο σου 

αδελφές. Και οι δύο σου γονείς είναι εκπαιδευτικοί. 

 

Είσαι 10 χρονών. Μένεις μαζί με τους γονείς σου σε ένα 

ωραίο σπίτι σε μια μικρή πόλη. Κάποιες φορές οι 

συμμαθητές σου σε κοροιδεύουν επειδή έχεις περιττά 

κιλά. 

Είσαι 9 χρονών και έχεις ένα δίδυμο αδελφό. Μένετε σε 

ένα σπίτι στο χωριό. Η μητέρα σας εργάζεται σε ένα 

κατάστημα και ο πατέρας σας είναι στη φυλακή.  

 

Είσαι 10 χρονών και αντιμετωπίζεις μια μαθησιακή 

δυσκολία. Και οι δύο σου γονείς εργάζονται πολλές 

ώρες και δεν έχουν χρόνο για να σε βοηθήσουν με τα 

μαθήματά σου. 
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Είσαι 11 χρονών και μετανάστευσες στη χώρα που ζεις πριν 

από τρία χρόνια, όταν φύγατε από τη χώρα σου στην 

Αφρική λόγω του πολέμου. Δεν ξέρεις πότε θα μπορέσεις 

να επιστρέψεις στην χώρα σου.  

Είσαι 10 χρονών. Έχεις άσθμα, γι’ αυτό αρρωσταίνεις 

συχνά και απουσιάζεις από το σχολείο, κυρίως το 

χειμώνα. Περνάς πολύ χρόνο στο σπίτι βλέποντας 

τηλεόραση, στον υπολογιστή ή παίζοντας 

βιντεοπαιχνίδια. Αισθάνεσαι μοναξιά, αφού και οι δύο 

σου γονείς δουλεύουν πολλές ώρες.  

 

 


