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MINIPORADNIK: JAK PRZYGOTOWAĆ KARTĘ ROLI? 

 

 

 

Czym jest i do czego służy karta roli? 

Mówiąc najbardziej ogólnie, jest to po prostu opis jakiejś postaci, w którą wciela się uczestnik 

szkolenia po to, by w dramie się czegoś nauczyć. Istotnym elementem jest tu „płaszcz roli”. 

Świadomość, że nie jestem sobą tylko „odgrywam kogoś innego” ułatwia eksperymentowanie                          

z nowymi zachowaniami, na które dana osoba z różnych względów by sobie nie pozwoliła. Chodzi tu 

o czynniki relacyjne, ekspozycyjne, a także „wewnętrzną cenzurę” – ja tak nie robię, to jest jakieś 

(nieładnie, niegrzeczne, niemiłe itp.) Cenzor wewnętrzny pojawia się zwykle, gdy jakieś zachowanie 

blokowane jest przez lęk.   

Karta postaci zawiera opis zachowań, myśli i uczuć towarzyszących danej postaci. Opisy te są mniej 

lub bardziej rozbudowane. Czasem tworzymy karty ról z jednym zdaniem: „Jesteś kierowcą 

autobusu”, a czasem karta roli może zawierać nawet pół strony. 

 

Długie czy krótkie opisy? 

Im bardziej lakoniczny opis roli, tym większa „projekcyjna” moc danej karty. Wówczas uczestnicy 

szkolenia mogą do danej postaci „dołożyć” istotne dla siebie wątki. Potencjalnie więc, przy krótkich 

opisach istnieje większa szansa na pracę w wątkach bardziej rozwojowych dla uczestnika, który sam 

wybiera, z jakim tematem chce się mierzyć. Jednakże nie zawsze możemy sobie pozwolić na 

„lakoniczny” opis. Dzieje się tak zwłaszcza w: 

 Początkach pracy grupy, gdy zgodnie z procesem grupowym, uczestnicy potrzebują bardziej 

„dookreślonych” niż projekcyjnych zadań. Na początku szkolenia także, gdy nie ma 

stworzonej nawet wstępnej tożsamości grupowe, nawet gdyby pojedynczy uczestnik 

pracował na ważnych dla siebie wątkach, wówczas mogą one nie wnosić nic pozostałym 

uczestnikom. Później sytuacja się zmienia: grupa wpływa na to, jakie tematy „uaktywniają 

się” poszczególnym uczestnikom – stają się one bardziej podobne do siebie. 

 W grupach o dużym poziomie lęku, wywołanym na przykład przemocową strukturą 

organizacji, z która pracujemy.  

 Przy próbie „odwzorowania” jakiegoś konkretnego systemu – gdy zależy nam, by było 

dokładnie tak, jak to zaplanowaliśmy. 

Z drugiej strony bardzo rozbudowane opisy ról mogą się nie sprawdzać ze względu na: 

 Lęki uczestników szkolenia przed „odgrywaniem” konkretnej postaci „nie mam umiejętności 

aktorskich, nie wiem, czy to dobrze odegram” 
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Potencjalne nieścisłości. Im więcej szczegółów, tym łatwiej zbudować postać, która z różnych 

powodów może wydawać się „nierzeczywista”. 

 

Jak opisywać postać? 

Oto kilka wskazówek: 

 Karta roli powinna zawierać fakty, nie interpretacje. Fakty to wydarzenia z życia danej 

postaci, istotne szczegóły, dzięki którym będzie można ją sobie łatwo wyobrazić. Czyli na 

przykład: Andrzej (43 lata). Od 4 lat jesteś kierownikiem działu sprzedaży w firmie 

Bestoferty.pl. 2 lata temu przyjąłeś do pracy Michała (27) lat, który przez pierwsze półtora 

roku w każdym miesiącu realizował plany sprzedażowe. 6 miesięcy temu po raz pierwszy nie 

zrealizował planu, a od tego momentu zdarzyło się to jeszcze dwukrotnie. Od jednego ze 

swoich współpracowników słyszałeś, że Michał ma kłopoty w swoim związku. Interpretacją 

byłoby napisanie wprost o związku przyczynowo – skutkowym w stylu „Michał nie wyrabia 

planu, bo ma kłopoty rodzinne”. Bardzo często kłopoty uczestników szkoleń biorą się z 

niewłaściwych interpretacji związków przyczynowo – skutkowych, dlatego ich unikamy. Poza 

tym, każda strona ma swoją opowieść ;-) 

 Używaj drugiej osoby: „jesteś”, „masz” 

 Zwykle łatwiej się wczuć w rolę tej samej płci. Dlatego czasem warto mieć przygotowane 

żeńskie i męskie karty ról do tej samej postaci, jeśli oczywiście płeć nie jest istotną zmienną         

w danej scence. 

 Sprawdź dokładnie litrówki. Część uczestników, zwłaszcza ta z tendencjami do precyzyjnego 

czytania każdej litery na po przeczytaniu wyrazu z błędem od razu zwróci Ci na to uwagę, 

osłabiając w ten sposób jakość doświadczenia czerpanego z dramy. Coś, co jest 

nieprzygotowane, nie może być wnoszące ;-)  
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