RÓL
Te role mają na celu pomóc w utrzymaniu tej odrobiny dyscypliny, bez której spotkania Zespołów
czasem zamieniają się w „pogaduchy przy kawie”. Każdy Zespół powinien sam przetestować na ile
rozwiązanie z rolami się dla niego sprawdza. Role w założeniu nie mają być przypisane na stałe do
danej osoby, tylko są przechodnie – podczas jednego spotkania ktoś pilnuje czasu, a za tydzień ktoś
inny przejmuje pałeczkę. Lub raczej stoper. Albo klepsydrę.

Strażniczka czasu, czyli Pani Minutka
Pilnuje czasu. To ona mówi STOP jak upłynie 5 minut na wypowiedź. Nastawia minutnik w telefonie,
albo klepsydrę. Dba o to, aby dla każdego zostało przeznaczone tyle samo czasu, więc wolno jej
przerywać innym, dawać znaki i porozumiewawczo chrząkać.

Strażniczka konstruktywności, czyli Pani Do Rzeczy
Pilnuje, aby wszyscy skupiali się na rozwiązaniach, a nie na problemach. Może ucinać wszelkie
narzekania, plotki, powtórzenia, długie opowieści, które być może są ciekawe, ale nie wnoszą nic do
głównego wątku, krótkim „do rzeczy, drogie panie!” To bardzo ważna rola, bez jej trzeźwego STOP
grupa może „odpłynąć” w odmęty dywagacji i mało konstruktywnych dyskusji.

Strażniczka metody, czyli Pani Burza
Nazwana tak na cześć „burzy mózgu”, czyli jednego z bardziej zalecanych ćwiczeń dla spotkań
zespołowych. Podczas „burzy mózgu” obowiązują pewne zasady, na przykład taka, że nie komentuje
się, ani nie krytykuje się pomysłów, które padają z ust innych, w pierwszej fazie procesu. Pani Burza
zwraca uwagę na to, aby zasady te były przestrzegane i mówi STOP, jeśli nie są. To samo tyczy się
innych ćwiczeń, które zespół postanawia wykonać.

Strażniczka „przechodzenia od słów do czynów”, czyli Pani Do Dzieła
Jej zadanie to zadbać o to, aby luźne pomysły zostały zamienione w dające się wykonać zadania,
którym warto przypisać konkretną, realistyczną datę realizacji. Dba o to, aby jak najwięcej idei ujrzało
światło dzienne, za pomocą zachęt do działania i pomocniczych pytań, precyzujących pomysły.

