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Ćwiczenie służy integracji obszarów funkcjonowania społecznego wiążących się z dużym lękiem i mocnym 

wartościowaniem jako „niewłaściwe”, na przykład wyrażania złości, generowania zachowań nastawionych na własny 

zysk etc.  

PRZEBIEG: 

1. Wprowadzamy do ćwiczenia: Jesteśmy na zjeździe absolwentów programu (tu podać nazwę)                                            

w alternatywnej rzeczywistości. Za chwilę spotkają się tutaj byli uczestnicy. 

2. Dzielimy grupę na 2 równe części. 

3. Podgrupa ma przygotować propozycje ról dla uczestników z drugiej grupy. Rola ma być zbudowana na 

zasadzie przeciwieństwa do aktualnie prezentowanych zachowań, jednak nie ma zawierać cech 

negatywnych, typu „teraz jest ładna, to będzie brzydka” albo „miły – agresywny”. Raczej: „głośny – cichy”, 

„wycofany – liderski”. Dla ułatwienia zbudowania roli podajemy informacje, które musi zawierać: stan 

majątkowy, aktualny zawód, stan cywilny, miejsce spędzania ostatnich wakacji. 

4. Prezentacja przygotowanych ról 

5. Uczestnicy decydują czy „biorą” daną rolę i wchodzą do dalszej części, czy nie. Nie ma tu negocjacji, zmiany 

roli. Każdy oczywiście decyduje w sprawie roli dla niego przygotowanej. 

6. Z chust (lub w inny sposób) budujemy scenę, na której dobywa się przyjęcie. Jest to scena dramowa – w jej 

środku odgrywamy role, poza nią jesteśmy „sobą”. 

7. Biorący udział dostają zadanie – mają 10 minut, by przywitać się i trochę porozmawiać „każdy z każdym” 

jednocześnie odgrywając przygotowane role. 

8. Przed rozpoczęciem informujemy, że jeżeli ktoś „będzie miał dość” z jakichkolwiek powodów, to po prostu 

schodzi ze sceny.  

9. Odegranie improwizacji. 

10. Po skończonej scenie, prosimy każdego o wypowiedź dotyczącą wrażeń z bycia „innym sobą” oraz tego, na co 

zwrócił uwagę w zachowaniu innych. 

11. Prosimy każdą z osób o ocenę, czy przygotowana dla niej rola była „prztyczkiem czy prezentem” od grupy. 

12. Na koniec prosimy każdego uczestnika o dokonanie selekcji – które cechy i zachowania swojego 

przeciwieństwa wziąłby dla siebie, a z którymi nie chce mieć nic wspólnego. Ten element dobrze wychodzi                

z użyciem chust dramowych. 

ZAPOTRZEBOWANIE: 
 
Kartki z bloku flipchart, flamastry, chusty 
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