
 

 

 

 

Άζθεζε Ρόισλ ζηελ Οκάδα: Βήκαηα θαη πζηεκηθέο Αξρέο 

 

Ζ «άζθεζε ησλ ξφισλ ζηελ νκάδα: βήκαηα θαη ζπζηεκηθέο αξρέο», ζαο δίλεηαη σο 

θείκελν βνεζεηηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο.  

Έρνληαο δήζεη ζε κηα πξψηε θάζε ηελ άζθεζε απηή ζην 2ν ηξηήκεξν ηεο επηκφξθσζήο 

ζαο, κπνξεί λα ζαο είλαη βνεζεηηθή ζην λα θαηαλνήζεηε πψο ε νκάδα επηθνξηίδεη κέιε 

ηεο κε ζπκπεξηθνξέο πνπ ζεκαηνδνηνχλ δηθέο ηεο αλάγθεο. Θεσξψληαο φηη ηα 

θαηλφκελα απηά θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο απφ λσξίο ζηελ δηεξγαζία ηεο νκάδαο, 

θξίλακε φηη ζα ήηαλ βνεζεηηθφ λα έρεηε απηφ ην θείκελν απφ ηψξα. 

Παξ’ φια ηαχηα ππνγξακκίδνπκε φηη απηή ε άζθεζε δελ πξννξίδεηαη γηα λα πινπνηεζεί 

ζην 1ν δηήκεξν ηεο επηκφξθσζεο ησλ Γ.  

Δίλαη πξνγξακκαηηζκέλε γηα επφκελε ηξηήκεξν, θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο θνπβεληηαζηεί 

πεξηζζφηεξν θαη εκπεδσζεί ζηε δηθή ζαο επηκφξθσζε. 

 

Δπραξηζηνχκε 

Ζ νκάδα ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζρέζεσλ  ηνπ Μ.Π.Δ. 
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Άζθεζε Ρόισλ ζηελ Οκάδα: Βήκαηα θαη πζηεκηθέο Αξρέο1 

 

Μίλαο Πνιέκε-Σνδνύινπi 

 

 

Δηζάγνπκε ηελ άζθεζε «παηρλίδη κε ξόινπο νκάδαο» κε ζηφρν λα θαηαλνήζνπκε 

ηνπο άμνλεο επάλσ ζηνπο νπνίνπο αλαπηύζζεηαη ε δηεξγαζία ηεο νκάδαο θαη 

δηαξζξψλεηαη ε απην-εγεηηθόηεηά ηεο.  

 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ζε 20 βήκαηα, κε ηηο αληίζηνηρεο 
βνεζεηηθέο αξρέο ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο 

 

      Βήκαηα δηαδηθαζίαο  Βνεζεηηθέο αξρέο 

1. Εεηάκε απφ ηα κέιε ζηελ νινκέιεηα λα 

αλαηξέμνπλ ζηελ ζρνιηθή ηνπο εκπεηξία θαη 

λα ζπκεζνχλ ραξαθηεξηζηηθνύο ηύπνπο από 

ηελ ηάμε. Πξνζθαινχληαη δχν εζεινληέο απφ 

ηελ νκάδα γηα λα θαηαγξάθνπλ ζηνλ πίλαθα 

όιεο ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ιέμεηο αθξηβψο φπσο 

αθνχγνληαη (ρσξίο αιιαγέο). 

«Αμηνπνίεζε πξνζωπηθήο 

εκπεηξίαο» 

 

«ύλδεζε κε εκπεηξίεο δωήο εθηόο 

ηεο παξνύζαο επηκόξθωζεο»  

2. Με ηνλ θαηαηγηζκό ηδεώλ αθνχγνληαη ζε 

ξπζκφ γξήγνξν απαλσηά ραξαθηεξηζηηθά. 

Πξνθχπηνπλ ζηήιεο (3-4) κε ιέμεηο. (10ιεπηά) 

«Γηαθαίλεηαη ε κνλαδηθφηεηα ηεο 

νκάδαο, κέζα απφ ηηο ιέμεηο πνπ 

ζπιιέγνληαη ζηνλ πίλαθα» 

3. Εεηάκε ζηελ νινκέιεηα λα νκαδνπνηήζνπλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα θηηαρηνχλ 5 ξόινη 

ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη λα ηνπο δψζνπλ όλνκα 

(π.ρ. ζπαζίθιαο, ηαξαμίαο, πεηξαρηήξη).  

«Δλεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ 

πνπ ηξνθνδνηνχλ ηελ άζθεζε κε 

δηθφ ηνπο κνλαδηθφ πεξηερφκελν» 

                                                             

1 Ζ άζθεζε πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα κε παξαδείγκαηα θαη ην ζεσξεηηθφ ηεο ππφβαζξν ζην: 
Πνιέκε-Τνδνχινπ, Μ.  «Ζ Αμηνπνίεζε ηεο Οκάδαο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ». Διιεληθφ 

Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην, Πάηξα, 2005. Σην παξφλ θείκελν ε άζθεζε δηακνξθψζεθε θαη 
αλαιχζεθε ζε 20 βήκαηα, ζπλνδεπφκελα κε πνιχ ζπλνπηηθή αλαθνξά ζην ζθεπηηθφ θαη ζηε 
ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο. 2011. 

 



AΚΗΔΙ ΡΟΛΩΝ ΣΗΝ ΟΜΑΓΑ.doc: Βήκαηα θαη ζπζηεκηθέο αξρέο, Μ.Π.Δ., 2011        3/8  

4. Τν θάζε κέινο δηαιέγεη ζε πνηφλ ξφιν ζέιεη λα 

κπεη – 4 πεξίπνπ κέιε αλά ξφιν. Μεηαθηλνχλ 

ηηο θαξέθιεο ηνπο θαη θάζνληαη σο «νκάδα 

ελόο ξόινπ», όπνπ ζέινπλ ζηελ αίζνπζα. 

(βήκαηα 3 θαη 4=10 ιεπηά) 

«Σεκαζία πξνζσπηθήο επηινγήο» 

«Ζ νκάδα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

δηαηάζζεηαη ζην ρψξν παξέρεη  

πιεξνθνξίεο γηα ηε δηεξγαζία ηεο» 

5. Γίλεηαη ε νδεγία: «Βγείηε απφ ηνλ εαπηφ ζαο 

θαη κπείηε ζηα παπνύηζηα ηνπ ξόινπ πνπ 

δηαιέμαηε.. είζαζηε παηδί ζην ζρνιείν θαη 

είζαζηε απηφο ν ραξαθηεξηζηηθφο ηχπνο». «Ζ 

θάζε νκάδα λα δειψζεη ηνλ ξφιν ηεο ψζηε 

φινη λα γλσξίδνπλ πνηφο είλαη πνηφο». 

«Καιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο» 

 

«Δλεκεξφηεηα γηα ην πιαίζην πνπ 

είκαζηε εληαγκέλνη» 

 

6. «Θπκεζείηε ζρνιηθά ζπκβάληα πνπ δήζαηε 

ζηα παπνχηζηα απηνχ ηνπ ξφινπ, …πψο 

λνηώζαηε, ηη ζθεθηήθαηε, πψο αληηδξάζαηε. 

Σπδεηήζηε γηα ιίγν γηα λα κπείηε θαιά κέζα 

ζηνλ ξφιν». (αθήλνπκε γηα 5-6 ιεπηά λα 

θπιήζεη ε θνπβέληα:) 

«Αμηνπνίεζε πξνζωπηθήο 

εκπεηξίαο»  

«εκαληηθή ε αλαγλώξηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο» 

«Αλάπηπμε εζωηεξηθνύ δηαιόγνπ» 

7. «Γξάςηε έλα γξάκκα πξνο ηελ ηάμε 

(ζπκκαζεηέο, δαζθάινπο, γνλείο θιπ) φπνπ 

εθθξάδεηε ‘φιε ζαο ηελ αιήζεηα’… γηα ην πψο 

λνηψζεηε, ζθέθηεζηε, αληηδξάηε. 

Φξεζηκνπνηείζηε γιψζζα θαη χθνο κέζα απφ 

ηνλ ξφιν». (10-15 ιεπηά) 

«Ζ νκάδα δνκείηαη επάλσ ζε θνηλφ 

έξγν» 

«Σεκαληηθή ε δηακφξθσζε ελδν-

πξνζσπηθήο ζέζεο πξηλ ηνλ 

δηαπξνζσπηθφ δηάινγν» 

8. Πξνηξέπνπκε λα αμηνπνηεζνχλ όιεο νη  

δηαθνξεηηθέο θσλέο κέζα ζην ξφιν, θαζφηη 

ην θάζε κέινο θέξλεη ηε δηθή ηνπ ηδηαίηεξε 

εκπεηξία. Οη αξρηθέο αληηδξάζεηο «κα, πψο ζα 

ζπληάμνπκε έλα θείκελν αθνχ ν θαζέλαο 

λνηψζεη  δηαθνξεηηθά», απαληψληαη κε ην 

«φιεο νη θσλέο είλαη αιεζηλέο θαη ρξήζηκεο. 

Γελ είλαη θαιφ λα νκνγελνπνηεζνχλ ζε έλα 

ζχλνιν θαη λα ραζνχλ».  

«Αλίρλεπζε δηαθνξεηηθώλ θωλώλ 

ωο πιεπξώλ ηεο πξαγκαηηθόηεηαο»   

«ηάζε απέλαληη ζηε  δηαθνξά θαη 

δηαρείξηζή ηεο ωο πινύην θαη όρη ωο 

απεηιή». 

«Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο 

θσλέο – φιεο είλαη ρξήζηκεο»  

«Απνθπγή ‘πξόωξεο ζύλζεζεο’». 

9. Ο εζσηεξηθφο δηάινγνο πνπ αλαπηχζζεηαη 

ζηνλ θάζε ξφιν, βνεζά λα αλαδπζνχλ φρη 

κφλν νη θαλεξέο αιιά θαη νη θξπκκέλεο ηνπ 

πιεπξέο θαη δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα 

ζχλζεζε ζε έλα άιιν επίπεδν. 

«Σρεζηαθφο εαπηφο»  

«Αληνρή ζηελ πνιππινθφηεηα 

αξθεηφ ρξφλν ψζηε λα αλαδπζεί λέα 

θαηαλφεζε» 

«Δζωηεξηθόο δηάινγνο ωο βάζε γηα 

ηνλ δηαπξνζωπηθό».  
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10. Έλαο εθπξφζσπνο απφ θάζε ξφιν δηαβάδεη ην 

γξάκκα θαη ηα κέιε κέζα απφ ηνπο άιινπο  

ξφινπο αθνπγθξάδνληαη ζπλαηζζήκαηα θαη 

ζθέςεηο πνπ αληερνχλ κέζα ηνπο. Γεινχλ, 

ζπκψλνπλ, ζηελαρσξηνχληαη. Δθπιήζζνληαη 

κε ηελ απνθάιπςε θσλψλ πνπ ζπλήζσο 

απνζησπνχληαη. (αλάινγα κε ηνλ δηαζέζηκν 

ρξφλν πξνζθαινχκε ή φρη ηελ έθθξαζε απηψλ 

ησλ αληερήζεσλ) (10-15 ιεπηά) 

«Ζ νκάδα νινθιεξψλεηαη 

ιεηηνπξγψληαο ζην επξχηεξν 

πιαίζηφ ηεο» 

«Σχλδεζε ηξηψλ επηπέδσλ: αηφκνπ-

κηθξήο νκάδαο-νινκέιεηαο»  

«Σπλερίδεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο 

ελζπλαίζζεζεο»  

11. Σεκεηψλνπκε αιιαγέο ζην ζπγθηλεζηαθό 

θιίκα (κπνξεί π.ρ. ην άθνπζκα κηαο θσλήο 

ζηελνρσξεκέλεο θαη κνλαρηθήο ζηνλ «θαιφ 

καζεηή», λα καιαθψζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

άιισλ απέλαληί ηνπ ή ν «απνδηνπνκπαίνο» λα 

γελλά απξφζκελε ζπκπάζεηα θαη εθηίκεζε …) 

«Ζ ελζπλαίζζεζε αιιάδεη ην 

ζπγθηλεζηαθφ θιίκα» 

 

 «Τν κνίξαζκα ζε επξχηεξν πιαίζην 

αλαδεηθλχεη λέα θαηαλφεζε» 

12. Αληίζηνηρα ζηνλ «πεξηζσξηνπνηεκέλν», 

κπνξεί λα βγεη κηα πιεπξά κνλαρηθή, πνπ 

επηζπκεί λα ζπλδεζεί κε ηνπο άιινπο, ελψ 

ηαπηφρξνλα αγσληά  λα δηαηεξήζεη ηελ 

ηδηαηηεξφηεηά ηνπ, κε ζπκκνξθνχκελνο κε ηελ 

επηθξαηνχζα άπνςε. Ο «ακθηζβεηίαο» δείρλεη 

ηελ αλάγθε γηα αιιαγή, ν «γθξηληάξεο» δηαθηλεί 

ην ζπλαίζζεκα, ν «δεκνθηιήο» έρεη ηελ έγλνηα 

λα θαιιηεξγεί ην θνηλσληθφ «εκείο», θιπ. 

«Ζ δηεξγαζία νκάδαο ‘θξνληίδεη’ 

ηαπηφρξνλα ηελ αιιαγή  θαη ηε 

ζπλέρεηα, ην ‘εκείο’ θαη ην ‘εγψ’, ην 

ζπλαίζζεκα θαη ηελ ζθέςε, ην 

πεξηερφκελν θαη ηε δηεξγαζία, ηελ 

ζπλνρή θαη ην δηαθνξεηηθφ, ην 

πξνζσπηθφ λφεκα θαη ην θνηλσληθφ» 

«λέα αληηκεηψπηζε ηεο παξέθθιηζεο 

θαη ηνπ ιάζνπο-έκθαζε ζηελ 

αμηνπνίεζή ηνπ σο πιεξνθνξία» 

13. Αλ θξίλνπκε, κπνξνχκε ζ’ απηφ ην ζεκείν 

(αιιηψο αλαβάινπκε γηα ην ηέινο ηεο 

άζθεζεο), λα ππνγξακκίζνπκε ζηνηρεία πνπ 

αλαδχζεθαλ, ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο κηαο νκάδαο θαη πψο νη «ξφινη» 

εθθξάδνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεπξέο ηνπ 

απην-εγείζζαη ζηα δσληαλά ζπζηήκαηα. 

«Τν απηφ-εγείζζαη ηεο νκάδαο 

εθθξάδεηαη κέζα απφ αιιειν-

ζπκπιεξνχκελνπο ξφινπο, πνπ 

γίλνληαη νη ‘εγέηεο’ δηαθνξεηηθψλ 

πιεπξψλ ηεο δηεξγαζίαο ηεο» 

14. Τα κέιε βγαίλνπλ από ην ξόιν θαη κε 3-4 

κέιε απφ άιινπο ξφινπο δηακνξθψλνπλ λέεο 

νκάδεο κεηθηήο ζύλζεζεο..  

«Ζ λέα ζχλζεζε βνεζάεη ηα κέιε λα 

βγνπλ απφ ηνλ ξφιν θαη εκπινπηίδεη 

ηε ζπδήηεζε κε πνιιέο ζθνπηέο» 

«Σεκαζία ηεο ζηίμεο αλά θάζε»  

«Γφκεζε-απνδφκεζε-αλαδφκεζε» 

15. . «Αλαζηνραζηείηε ηελ εκπεηξία…, αλαηξέμηε 

ζε αληίζηνηρεο εκπεηξίεο ζαο ζε άιιεο νκάδεο 

(«πνχ, πφηε ήζαζηαλ ζε αληίζηνηρν ξφιν ζηε 

δσή ζαο, ζηελ νηθνγέλεηα…, παξέα θίισλ.. 

ζηελ εξγαζία…)  

 «Σεκαζία πξνζσπηθνχ έξγνπ» 

«Ο αλαζηνραζκφο σο κνριφο πνπ 

ζπλδέεη ηελ εδψ θαη ηψξα εκπεηξία 

κε εκπεηξίεο ζε άιια πιαίζηα θαη 

ρξφλνπο». 

16. «Αληαιιάμηε κεηαμχ ζαο ζηε κηθξή νκάδα, 

φ,ηη ζεσξείηε ζεκαληηθφ γηα εζάο θαη 

θαηάιιειν λα κνηξαζηείηε ζε απηφ ην 

πιαίζην». 

 «Τν ηη θαη πφζν ζα κνηξαζηψ είλαη 

ζηε πξνζσπηθή κνπ επζχλε».  

«Τν κνίξαζκα ζε  κηθξή νκάδα σο 

κνριφο δεκηνπξγίαο λέαο νπηηθήο»  
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17. «Ψο νκάδα γξάςηε παξάγξαθν κε 

δηαπηζηψζεηο-ζπλαηζζήκαηα- εξσηήκαηα κε 

ηελ νπνία ζέιεηε λα ηξνθνδνηήζεηε ηελ 

νινκέιεηα ζην θιείζηκν ηεο ζπλάληεζεο». 

(Υπνγξάςηε ηελ κε ηα νλφκαηά ζαο).  

 «Απηνπνίεζε: καζαίλνπκε 

δξψληαο, ζπλ-παξάγνπκε γλψζε, 

ζπλδεφκελνη κε ηνλ εαπηφ καο θαη 

κεηαμχ καο» 

«Σεκαζία νκαδηθνχ έξγνπ» 

«Δπζχλε γηα πξνζσπηθή ζπκβνιή 

ζε απηφ» 

18. Οη κηθξέο νκάδεο ‘αλνίγνπλ’ ηα θαζίζκαηά 

ηνπο πξνο ηελ νινκέιεηα. «Πνηα νκάδα ζέιεη 

λα μεθηλήζεη;». Οη εθπξφζσπνη δηαβάδνπλ ηηο 

παξαγξάθνπο κε ζεηξά πνπ αλαδύεηαη 

απζφξκεηα, ρσξίο δηθή καο ππφδεημε. 

«Ζ νκαδηθή ηαπηφηεηα εληζρχεηαη κε 

ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηεο ζε 

επξχηεξν πιαίζην» 

«Ζ απζφξκεηε αιιεινπρία ησλ 

κελπκάησλ ησλ κηθξψλ νκάδσλ 

εθθξάδεη θαιχηεξα ηελ νινκέιεηα» 

19. Υπνγξακκίδνπκε πώο ζπλδένληαη κεηαμύ 

ηνπο φζα ιέλε νη νκάδεο, αλαδεηθλχνληαο ηνλ 

θεληξηθό πξνβιεκαηηζκό ηεο νινκέιεηαο. 

(αμηνπνηνχκε θαη κε ιεθηηθέο ελδείμεηο). 

Σπλδένπκε κε ηελ ζεσξία γηα ην πψο νη 

νκάδεο ιεηηνπξγνχλ θαη αλαπηχζζνπλ ηελ 

απηό-εγεηηθόηεηά ηνπο. 

«Ζ ζπκβνιή θάζε νκάδαο- κέινπο 

ηεο νινκέιεηαο, είλαη ζεκαληηθή θαη 

αλαληηθαηάζηαηε»  

«Έκθαζε ζηε ζχλδεζε ππννκάδσλ 

ηεο νινκέιεηαο αλαδεηθλχεη έλα άιιν 

επίπεδν θαηαλφεζεο θαη αλήθεηλ» 

«Σεκαζία ηνπ θιεηζίκαηνο» 

20. Δίλαη ε ζηηγκή πνπ ηα κέιε ηεο νκάδαο 

βηψλνπλ ηελ νινθιήξσζε κηαο δηεξγαζίαο 

«ζπκπαξαγσγήο γλώζεο», βήκα-βήκα, 

επάλσ ζην ζέκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο, 

πνπ εκπεξηέρεη ηηο δηθέο ηνπο ζθέςεηο, 

ζπλαηζζήκαηα,  εηθφλεο, πνπ ηνπο ζπλδένπλ 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ δσή ηνπο επξχηεξα.  

«Τν ζπγθηλεζηαθφ θιίκα αιιάδεη κε 

ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

αιιεινπρίαο»  

«Ζ ‘δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο’ 

δηεπξχλεηαη κέζα ζηελ νινκέιεηα 

φπνπ ε νκάδα βηψλεηαη σο 

ζνθφηεξε απφ ηα άηνκα-κέιε ηεο»  

«έλα ζχζηεκα(π.ρ. ηηο εγεηηθέο ππν-

δηεξγαζίεο ηεο νκάδαο) ην θαηαλνείο 

ηελ ψξα πνπ ην δεκηνπξγείο» 

 

Βνεζεηηθά ζεκεία ηεο ζεσξίαο 

Ζ νκάδα, θαζψο αλαπηχζζεηαη γηα λα πινπνηήζεη ην έξγν ηεο, ρξεηάδεηαη δηαξθψο λα 

θξνληίδεη ηηο επηκέξνπο  δηεξγαζίεο ηεο πνπ αθνξνχλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ κειψλ 

ηεο θαη ηνπο άμνλεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Οη άμνλεο απηνί  βξίζθνληαη ζε αιιεινζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπο, αιιειεμάξηεζε θαη ζπλαιιαγή θαη είλαη νη εμήο: 

Απηνλνκία - ε αλάγθε λα δηαηεξνχκε ηελ δηθή καο απηφλνκε πνξεία αλάπηπμεο θαη ηνλ 

πξνζσπηθφ καο ρψξν ζε ζρέζε κε ηελ: 

Αιιειεμάξηεζε - ε αλάγθε λα αλήθνπκε, λα κνηάδνπκε κε ηνπο άιινπο λα 

ζπιιεηηνπξγνχκε, λα θαιιηεξγνχκε νκαδηθφ πλεχκα  

Σηαζεξφηεηα - ζπλέρεηα θαη νξγάλσζε - ε δηαηήξεζε θαη ζπλέρηζε παιηψλ νηθείσλ 

θαηαζηάζεσλ θαη πξνζεγγίζεσλ, ζε ζρέζε κε ηελ:   

Αιιαγή – ξνή - επειημία - ε αλάγθε γηα εμέιημε θαη αλαδφκεζε κέζα απφ ηελ αλαηξνπή, 

ε επαθή κε ην θαηλνχξγην θαη ην απξνζδφθεην.  
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Ηδηαηηεξφηεηα - ε δπλαηφηεηα λα αθνπγθξαδφκαζηε ην ηδηαίηεξν δηθφ καο λφεκα δσήο θαη 

αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ, ζε ζρέζε κε ηελ: 

Σπκκφξθσζε - ε αλάγθε λα ζπγθιίλνπκε θαη λα κνηξαδφκαζηε θνηλφ λφεκα,  πξφηππα 

θαη αληηιήςεηο. 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ζην έξγν –έκθαζε ζην πεξηερφκελν - Ζ αλάγθε καο λα είκαζηε 

απνδνηηθνί ζε απηφ πνπ αλαιακβάλνπκε, ζε ζρέζε κε ηελ: 

Έκθαζε ζηηο ζρέζεηο θαη ζηελ δηεξγαζία - ε αλάγθε λα εθθξάδνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά 

καο θαη λα θαιιηεξγνχκε θιίκα νηθεηφηεηαο.  

Φξνληίδα γηα ην λνεηηθφ θαλάιη έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο ζε ζρέζε κε ηελ:  

Φξνληίδα γηα ην αλαινγηθφ θαλάιη έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

 
Ζ ζπγθεθξηκέλε «άζθεζε ξφισλ νκάδαο» έρεη απνδεηρζεί πνιχ ρξήζηκε γηα ηελ 

θαηαλφεζε απηψλ ησλ αμφλσλ. Σηφρνο ηεο είλαη  ε επαηζζεηνπνίεζε ζηελ αλάδπζε θαη 

ζηελ αμηνπνίεζε ξφισλ κέζα ζηε δπλακηθή ηεο νκάδαο παηδηψλ ή ζπλαδέιθσλ, ζην 

άκεζν ζρνιηθφ ή εξγαζηαθφ  πιαίζην θαζψο θαη ζηελ επξχηεξε νκφινγε  νκάδα 

ζπκκαζεηψλ ή ζπλαδέιθσλ.  

 

Οη ξφινη φπσο αλαδχνληαη ζεκαηνδνηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο ζε εθείλε ηελ θάζε 

εμέιημήο ηεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κέζα απφ ηελ έξεπλα ησλ A. Beck θαη C. Lewis 

(The Process of Group Psychotherapy: Systems for Analyzing Change, 2000, 

Washington, DC: APA Books.), έρεη πεξηγξαθεί ε αλάδεημε ησλ «εγεηηθψλ ξφισλ», 

αλάινγα κε ηελ θάζε αλάπηπμεο ηεο νκάδαο. Γειαδή γηα παξάδεηγκα ν «εγέηεο ηνπ 

έξγνπ» εκθαλίδεηαη λσξίηεξα απφ ηνλ «ζπγθηλεζηαθφ εγέηε» πνπ πξνβάιιεηαη κέζα 

απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ κειψλ φηαλ ε  νκάδα δηαπξαγκαηεχεηαη ην επίπεδν ηεο 

νηθεηφηεηαο. Ο «απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο» θέξλεη ζην πξνζθήλην ηελ αλάγθε λα 

εμεηαζηεί ε ζχγθιηζε αλαγθψλ θαη λα απνζαθεληζηνχλ νη φξνη χπαξμεο ζηελ νκάδα θαη 

«ν ακθηζβεηίαο» εκθαλίδεηαη ζηε θάζε ηεο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη 

ηεο ζρέζεο κε ην πξφζσπν θχξνπο θαη ηεο δέζκεπζεο. 

 

Οη ξφινη πνπ αλαδχνληαη ζε θάζε νκάδα δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο. Σηνλ 

βαζκφ πνπ θαηαθέξλνπκε, σο ζπληνληζηέο ηεο νκάδαο,  λα αμηνπνηνχκε ηελ 

πιεξνθνξία πνπ θέξλνπλ – κέζα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπο θσλέο –  

επαλαπξνζδηνξίδνπκε ην πιαίζην ηεο ζπλάληεζεο (δηαδηθαζία, ζηφρν, πξνηεξαηφηεηεο 

δνκή, ξπζκφ, θιπ), πεηπραίλνληαο έηζη έλα θαιχηεξν θιίκα ζρέζεσλ θαη κάζεζεο. 

Σεκαληηθή απφξξνηα απηήο ηεο αμηνπνίεζεο είλαη φηη ηα κέιε εθείλα πνπ είραλ 

«επηθνξηηζηεί» κε θάπνην «ξφιν θξνληίδαο ηεο δηεξγαζίαο» - παξαπάλσ απφ φζν 

αλαινγεί ζε έλα άηνκν-κέινο κέζα ζε κηα ιεηηνπξγηθή νκάδα – «απειεπζεξψλνληαη» 

απφ απηφ ην θνξηίν θαη κπνξνχλ λα είλαη ζηελ νκάδα πεξηζζφηεξν «ν εαπηφο ηνπο».  

Έηζη κεηαθηλνχληαη κε επειημία θαη ζε άιινπο ξφινπο… δειαδή, δελ παγηψλνληαη 

θάπνηα κέιε ζην ξφιν ηνπ ακθηζβεηία θαη θάπνηα άιια ζην ξφιν ηνπ θαινχ καζεηή, ζην 

πεηξαρηήξη,  ή ζην ξφιν ηνπ πεξηζσξηνπνηεκέλνπ. Απηή ε απνθφξηηζε ησλ κειψλ απφ 

παγησκέλνπο ξφινπο είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ζηελ ιεηηνπξγία κηαο νπνηαζδήπνηε 

νκάδαο. Απνηειεί θιεηδί ζηελ δηαρείξηζε δχζθνισλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηε δεκηνπξγία 

θαινχ ζπγθηλεζηαθνχ θιίκαηνο 
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Σηελ «άζθεζε ησλ ξφισλ ζηελ ηάμε» πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, ε θάζε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα κε έλαλ δηθφ ηεο κνλαδηθφ ηξφπν δεκηνπξγεί ηνλ θαηάινγν 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηχπσλ ζηελ ζρνιηθή ηάμε, απφ ηνπο νπνίνπο δηακνξθψλεη ζηε 

ζπλέρεηα 5-6 δηαθνξεηηθνχο ξφινπο. Ζ πείξα δεθαεηηψλ κε απηήλ ηελ άζθεζε έρεη δείμεη 

πσο θακία νκάδα δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ άιιε ζηνλ ηξφπν νξηζκνχ θαη νλνκαζίαο ησλ 

ξφισλ ή ζε απηφ πνπ εθθξάδεηαη ζηα γξάκκαηα. Παξ’ φια απηά, επεηδή νη ξφινη 

αλαδχνληαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο ιεηηνπξγίαο, θνηλνχο γηα φια ηα  δσληαλά 

θνηλσληθά ζπζηήκαηα, ηα κελχκαηα, πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ θάζε ξφιν ζηνλ δηάινγν 

κεηαμχ ηνπο κέζα απφ ηα γξάκκαηα, εθθξάδνπλ ηελ ηδηαίηεξε θξνληίδα ηεο θάζε θσλήο 

γηα θάπνηα πιεπξά ηεο δηεξγαζίαο. Σπλήζσο, ζηνλ έκπεηξν εηδηθφ ηεο νκάδαο, είλαη 

αξθεηά επδηάθξηην πνηα πιεπξά ηεο δηεξγαζίαο έρεη αλαιάβεη ν θάζε ξφινο λα εθθξάδεη 

θαη λα θξνληίδεη.  

Μέζα απφ απηήλ ηελ άζθεζε δίλεηαη ε αθνξκή ζηνλ εθπαηδεπηή λα κηιήζεη γηα ηνπο 

άμνλεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο θαη λα δείμεη πψο ηνπο εθθξάδνπλ νη δηαθνξεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ-κειψλ, δίλνληαο (ζε έλα άιιν επίπεδν, κε αλνηθηά 

εθθξαζκέλν) πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο, φπσο: «θνπξαζηήθακε ζηελ κεγάιε νκάδα ησλ 

20…είλαη ψξα γηα ραιάξσζε θαη γηα θξνληίδα ησλ ζρέζεψλ καο ζε κηα κηθξφηεξε 

ελφηεηα, φπσο απηή ηεο κηθξήο νκάδαο ή ηεο δπάδαο», ή «ζέινπκε λα πξνρσξήζνπκε 

ιίγν ζην έξγν θαη είλαη ψξα λα εθθξάζνπκε ηα δηεπθξηληζηηθά καο εξσηήκαηα» ή 

«ζέινπκε ιίγν ρξφλν αθφκα γηα λα δηακνξθψζνπκε ηελ πξνζσπηθή καο άπνςε» ή 

«έρνπκε αλάγθε λα ζπλδέζνπκε απηφ πνπ γίλεηαη εδψ κε ηα πξνζσπηθά καο 

ελδηαθέξνληα ψζηε λα έρνπκε ελεξγφ ην θίλεηξφ καο» θιπ.) 

Απηή ε άζθεζε, φπσο άιισζηε νη πεξηζζφηεξεο βησκαηηθέο αζθήζεηο πνπ αληινχλ απφ 

εκπεηξίεο δσήο θαη δίλνπλ ρψξν ζηνλ εζσηεξηθφ (κέζα ζην ξφιν) θαη ζηνλ 

δηαπξνζσπηθφ (αλάκεζα ζηνπο ξφινπο) δηάινγν, θαζηζηά ηα κέιε ηεο νκάδαο 

«ζπκπαξαγσγνχο ηεο γλψζεο» ζην εδψ θαη ηψξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο θαη 

επηθπξψλεη ζηελ ζπλείδεζε ησλ κειψλ ηελ βαζηθή αξρή φηη «ηα ζεκαληηθά ηα μέξνπκε, 

αιιά δελ μέξνπκε φηη ηα μέξνπκε».  

Βνεζεηηθά ζεκεία ζηελ πινπνίεζε ηεο άζθεζεο. 

 Όζν δνπιεχνπλ νη νκάδεο, κειεηνχκε ηε ζχλζεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηα 

νπνία πξφεθπςαλ νη ξφινη. Πξνζπαζνχκε λα θαηαιάβνπκε πνηνο ξφινο έρεη 

επηθνξηηζηεί κε πνηά πιεπξά ηεο θξνληίδαο ηεο δηεξγαζίαο. Σπλήζσο, ην «θπηφ» έρεη 

αλαιάβεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζην έξγν, ην πεηξαρηήξη ηελ δηαθίλεζε ηνπο 

ζπλαηζζήκαηνο, ηελ ραιάξσζε, ηελ νηθεηφηεηα. Μπνξεί λα κελ είλαη ηφζν θαζαξά ηα 

πξάγκαηα θαη λα ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε ζθέςε. Τν ζθεπηηθφ είλαη φηη, ζίγνπξα 

κεηαμχ ησλ ξφισλ φπσο έρνπλ παξαρζεί, φινη νη άμνλεο έρνπλ βξεη ηνλ «θξνληηζηή» 

ηνπο - θακηά θνξά πεξηζζφηεξνη ξφινη κνηξάδνληαη ηελ θξνληίδα θάπνηνπ άμνλα… 

Όηαλ αξρίζνπλ λα δηαβάδνληαη ηα γξάκκαηα, ζα είζαζηε πην έηνηκνη, έρνληαο θάλεη 

απηήλ ηελ πξνεξγαζία, λα δείηε πην νινθιεξσκέλα πνηνη ξφινη έρνπλ «αλαιάβεη» 

πνηέο αλάγθεο ηεο νκάδαο. Με ην δηάβαζκα ηνπ ηειεπηαίνπ γξάκκαηνο ζπλήζσο 

γίλεηαη αθφκα πην θαζαξφ. 

 Σην ζεκείν πνπ έρνπλ εθθξαζηεί νη ξφινη θαη δηαθαίλεηαη κε πνηά ηδηαίηεξε θξνληίδα 

ηεο δηεξγαζίαο έρεη επηθνξηηζηεί ν θαζέλαο, κπνξεί λα ζειήζεηε λα αλαδείμεηε ηνπο 
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άμνλεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο, δίλνληαο ιίγα ζεκεία ζεσξίαο γηα λα ηνπο 

πξντδεάζεηε γηα ηελ θνπβέληα πνπ ζα αθνινπζήζεη. Δπηζπλάπηνληαη νη βαζηθνί 

άμνλεο ζε Α4 δηαθάλεηεο γηα δηθή ζαο αμηνπνίεζε φηαλ θξίλεηε. 

 Κακηά θνξά νη νκάδεο φηαλ δνπιεχνπλ ζηνπο ξφινπο ξσηνχλ αλ πξέπεη λα κείλνπλ 

πηζηά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ  ξφινπ πνπ έρνπλ αλαγξαθεί ζηνλ πίλαθα. Τν λφεκα 

ηεο άζθεζεο δελ δεηά θάηη ηέηνην: αο μεθηλήζνπλ κε νδεγφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, 

αιιά φηαλ κπνπλ θαιά ζηνλ ξφιν κεηαμχ ηνπο, ηνπο ελζαξξχλνπκε λα ηνλ δήζνπλ 

θαη λα ηνλ εθθξάζνπλ φπσο ηνπο βγαίλεη.   

 Παξαθαινχκε λα καο παξαδψζεηε ζην ηέινο φιεο ηηο θαηαγξαθέο ηεο άζθεζεο: 

α)ηνλ θαηάινγν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνλ πίλαθα θαη πνηα εληάρζεθαλ ζε πνηφ 

ξφιν (κπνξείηε λα θσηνγξαθήζεηε / αληηγξάςεηε επί ηφπνπ / ή λα έρεη γξαθηεί απφ 

ηελ αξρή ζε κεγάιν ραξηί) β) ηα γξάκκαηα ησλ ξφισλ γ) ηηο δηαπηζηψζεηο ησλ 

νκάδσλ δ) ηηο δηθέο ζαο ζεκεηψζεηο απφ ηελ φιε δηαδηθαζία.  

                                                             

i H Mίλα Πνιέκε-Σνδνύινπ είλαη Χπρνιφγνο-Χπρνζεξαπεχηξηα, εηδηθή ζε ζέκαηα νκάδαο θαη 

νηθνγέλεηαο. Μέινο ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Αζελατθνχ Κέληξνπ 

Μειέηεο ηνπ Αλζξψπνπ (Α.Κ.Μ.Α.). Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο θαη Σπληνλίζηξηα 

Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηηο ζρέζεηο θαη ηελ νκάδα ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα, ηνπ Μείδνλνο 

Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο. 


