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Άσκηση Ρόλων στην Ομάδα:

Αναπτύσσοντας και Εξελίσσοντας την Ενσυναίσθηση
Εισάγουμε την άσκηση «παιχνίδι με ρόλους ομάδας» με στόχο να κατανοήσουμε τους
άξονες επάνω στους οποίους αναπτύσσεται η διεργασία της ομάδας και διαρθρώνεται η
αυτο-ηγετικότητά της. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να μπούμε σε διαφορετικούς ρόλους
και να βιώσουμε τη διαφορετικότητα των άλλων μέσα από τον ρόλο τους.
(Συνολικός Χρόνος Άσκησης 80 λεπτά)
Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας σε 16 βήματα, με τις αντίστοιχες βοηθητικές
αρχές της συστημικής προσέγγισης
Βήματα διαδικασίας
1. Ζητάμε από τα μέλη των ομάδων να ανατρέξουν
στην σχολική τους εμπειρία (ίδιους ρόλους
συναντάμε και στη καθημερινότητά μας έξω – σε
σχολικά πλαίσια) και να θυμηθούν
χαρακτηριστικούς τύπους από την τάξη.
Προσκαλούνται δύο εθελοντές από την ομάδα να
καταγράφουν στον πίνακα όλες τις
χαρακτηριστικές λέξεις ακριβώς, όπως ακούγονται
(χωρίς αλλαγές).

Βοηθητικές αρχές
«Αξιοποίηση προσωπικής
εμπειρίας»
«Σύνδεση με εμπειρίες ζωής
εκτός της παρούσας
επιμόρφωσης»

2. Με τον καταιγισμό ιδεών ακούγονται σε ρυθμό
γρήγορο απανωτά χαρακτηριστικά.
Προκύπτουν στήλες (3-4) με λέξεις.
(10λεπτά)

«∆ιαφαίνεται η μοναδικότητα της
ομάδας, μέσα από τις λέξεις, που
συλλέγονται στον πίνακα»

3. Ζητάμε από τα μέλη των ομάδων να
ομαδοποιήσουν τα χαρακτηριστικά, ώστε να
φτιαχτούν 5 ρόλοι της σχολικής τάξης και να τους
δώσουν όνομα
(π.χ. σπασίκλας, ταραξίας, πειραχτήρι).
(10 λεπτά)

«Ενεργητική
συμμετοχή
των
μελών, που τροφοδοτούν την
άσκηση με δικό τους μοναδικό
περιεχόμενο»

Κατερίνα Τζόαν, Dearing, Chartered Psychologist
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4. Το κάθε μέλος διαλέγει σε ποιόν ρόλο θέλει να μπει
– 4 περίπου μέλη ανά ρόλο. Μετακινούν τις
καρέκλες τους και κάθονται ως «ομάδα ενός
ρόλου», όπου θέλουν στην αίθουσα.
(βήματα 3 και 4 = 10 λεπτά)

«Σημασία προσωπικής επιλογής»
«Η ομάδα με τον τρόπο, που
διατάσσεται στο χώρο παρέχει
πληροφορίες για τη διεργασία
της»

5. ∆ίνεται η οδηγία: «Βγείτε από τον εαυτό σας και
μπείτε στα παπούτσια του ρόλου, που
διαλέξατε.. είσαστε παιδί στο σχολείο και είσαστε
αυτός ο χαρακτηριστικός τύπος». «Η κάθε ομάδα
να δηλώσει τον ρόλο της, ώστε όλοι να γνωρίζουν
ποιός είναι ποιός».

«Καλλιέργεια της
ενσυναίσθησης»
«Ενημερότητα για το πλαίσιο που
είμαστε ενταγμένοι»

6. «Θυμηθείτε σχολικά συμβάντα, που ζήσατε στα
“παπούτσια” αυτού του ρόλου, …πώς νοιώσατε, τι
σκεφτήκατε, πώς αντιδράσατε. Συζητήστε για
λίγο για να μπείτε καλά μέσα στο ρόλο».
(αφήνουμε για 5-6 λεπτά να κυλήσει η κουβέντα)

«Αξιοποίηση προσωπικής
εμπειρίας»
«Σημαντική η αναγνώριση του
συναισθήματος»
«Ανάπτυξη εσωτερικού διαλόγου»

7. «Γράψτε ένα γράμμα προς την τάξη (συμμαθητές,
δασκάλους, γονείς κ.λ.π.), όπου εκφράζετε “όλη
σας την αλήθεια”… για το πώς νοιώθετε,
σκέφτεστε, αντιδράτε. Χρησιμοποιήστε γλώσσα και
ύφος μέσα από το ρόλο». (10-15 λεπτά)

«Η ομάδα δομείται επάνω σε
κοινό έργο»
«Σημαντική η διαμόρφωση ενδοπροσωπικής θέσης πριν τον
διαπροσωπικό διάλογο»

8. Προτρέπουμε να αξιοποιηθούν όλες οι
διαφορετικές φωνές μέσα στο ρόλο, καθότι το
κάθε μέλος φέρνει τη δική του ιδιαίτερη εμπειρία.
Οι αρχικές αντιδράσεις «μα, πώς θα συντάξουμε
ένα κείμενο αφού ο καθένας νοιώθει διαφορετικά»,
απαντώνται με το «όλες οι φωνές είναι αληθινές και
χρήσιμες. ∆εν είναι καλό να ομογενοποιηθούν σε
ένα σύνολο και να χαθούν».

«Ανίχνευση διαφορετικών φωνών
ως πλευρών της
πραγματικότητας»
«Στάση απέναντι στη διαφορά και
διαχείρισή της ως πλούτο και όχι
ως απειλή».
«∆εν υπάρχουν σωστές και
λάθος φωνές – όλες είναι
χρήσιμες»
«Αποφυγή “πρόωρης
σύνθεσης”».
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9. Ο εσωτερικός διάλογος, που αναπτύσσεται στον
κάθε ρόλο, βοηθά να αναδυθούν όχι μόνο οι
φανερές, αλλά και οι κρυμμένες του πλευρές και
δημιουργεί προϋποθέσεις για σύνθεση σε ένα άλλο
επίπεδο.

«Σχεσιακός εαυτός»
«Αντοχή στην πολυπλοκότητα
αρκετό χρόνο, ώστε να αναδυθεί
νέα κατανόηση»
«Εσωτερικός διάλογος ως βάση
για τον διαπροσωπικό».

10. Ένας εκπρόσωπος από κάθε ρόλο διαβάζει το
γράμμα και τα μέλη μέσα από τους άλλους ρόλους
αφουγκράζονται συναισθήματα και σκέψεις που
αντηχούν μέσα σας. Γελούν, θυμώνουν,
στεναχωριούνται.
(10-15 λεπτά)

«Η ομάδα ολοκληρώνεται
λειτουργώντας στο ευρύτερο
πλαίσιό της»
«Σύνδεση τριών επιπέδων:
ατόμου-μικρής ομάδαςολομέλειας»
«Συνεχίζεται η καλλιέργεια της
ενσυναίσθησης»

11. Σημειώνουμε αλλαγές στο συγκινησιακό κλίμα
(μπορεί π.χ. το άκουσμα μιας φωνής
στενοχωρημένης και μοναχικής στον «καλό
μαθητή», να μαλακώσει τα συναισθήματα των
άλλων απέναντί του ή ο «αποδιοπομπαίος» να
γεννά απρόσμενη συμπάθεια και εκτίμηση …)

«Η ενσυναίσθηση αλλάζει το
συγκινησιακό κλίμα»
«Το μοίρασμα σε ευρύτερο
πλαίσιο αναδεικνύει νέα
κατανόηση»

12. Τα μέλη βγαίνουν από το ρόλο και με 3-4 μέλη
από άλλους ρόλους διαμορφώνουν νέες ομάδες
μεικτής σύνθεσης.

«Η νέα σύνθεση βοηθάει τα μέλη
να βγουν από τον ρόλο και
εμπλουτίζει τη συζήτηση από
πολλές σκοπιές»
«Σημασία της στίξης ανά φάση»
«∆όμηση-αποδόμησηαναδόμηση»

Κατερίνα Τζόαν, Dearing, Chartered Psychologist
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13. «Αναστοχαστείτε την εμπειρία…, ανατρέξτε σε
αντίστοιχες εμπειρίες σας σε άλλες ομάδες (πού και
πότε ήσασταν σε αντίστοιχο ρόλο στη ζωή σας,
στην οικογένεια…, παρέα φίλων.. στην εργασία…)
(10 λεπτά)

«Σημασία προσωπικού έργου»
«Ο αναστοχασμός ως μοχλός
που συνδέει την εδώ και τώρα
εμπειρία με εμπειρίες σε άλλα
πλαίσια και χρόνους».

14. «Ανταλλάξτε μεταξύ σας στη μικρή ομάδα, ό,τι
θεωρείτε σημαντικό για εσάς και κατάλληλο να
μοιραστείτε σ’ αυτό το πλαίσιο».

«Το τι και πόσο θα μοιραστώ
είναι στην προσωπική μου
ευθύνη».
«Το μοίρασμα σε μικρή ομάδα ως
μοχλός δημιουργίας νέας
οπτικής»

15. «Ως ομάδα γράψτε παράγραφο με διαπιστώσειςσυναισθήματα- ερωτήματα με την οποία θέλετε να
τροφοδοτήσετε την ολομέλεια στο κλείσιμο της
συνάντησης».
(10 λεπτά).

«Αυτοποίηση: μαθαίνουμε
δρώντας, συν-παράγουμε γνώση,
συνδεόμενοι με τον εαυτό μας και
μεταξύ μας»
«Σημασία ομαδικού έργου»
«Ευθύνη για προσωπική
συμβολή σ’ αυτό»

16. Είναι η στιγμή, που τα μέλη της ομάδας βιώνουν
την ολοκλήρωση μιας διεργασίας
«συμπαραγωγής γνώσης», βήμα-βήμα, επάνω
στο θέμα της λειτουργίας της ομάδας, που
εμπεριέχει τις δικές τους σκέψεις, συναισθήματα
και εικόνες, που τους συνδέουν μεταξύ τους όπως
και με την ζωή τους ευρύτερα.

«Το συγκινησιακό κλίμα αλλάζει
με την συνειδητοποίηση της
αλληλουχίας»
«Η ζώνη “επικείμενης ανάπτυξης”
διευρύνεται μέσα στην ολομέλεια,
όπου η ομάδα βιώνεται ως
σοφότερη από τα άτομα-μέλη
της»
«Ένα σύστημα(π.χ. τις ηγετικές
υπο-διεργασίες της ομάδας) το
κατανοείς την ώρα, που το
δημιουργείς»

Κατερίνα Τζόαν, Dearing, Chartered Psychologist
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