
 

Ενότητα: Προσωπικές Δεξιότητες – Ασκήσεις Εμπιστοσύνης  

Τυφλό πέρασμα  

 
Χρονικό πλαίσιο: 30 λεπτά 

 

Χώρος:  ένας επίπεδος ανοιχτός χώρος, χωρίς εμπόδια

 

Συμμετέχοντες :  μικρή ομάδα 

 

Υλικά : ένα μαντίλι για δέσιμο ματιών ανά άτομο 
 

 

Διαδικασία: 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να βρουν έναν παρτενέρ για την δραστηριότητα 
και να σταθούν με τον παρτενέρ τους αντικριστά σε δυο ίσιες γραμμές. Οι 
αντικριστές  «γραμμές» (δηλαδή οι συμμετέχοντες) πρέπει να στέκονται περίπου 3 
μέτρα μακριά η μία από την άλλη στην εκκίνηση. Με σειρά, η μία «γραμμή» θα 
περπατήσει προς την άλλη «γραμμή» με τα μάτια δεμένα. Για να το κάνουν αυτό με 
ασφάλεια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την στάση «προφυλακτήρες πάνω» 
(«προφυλακτήρες πάνω» σημαίνει ότι το άτομο έχει και τα δυο του χέρια τεντωμένα 
ευθεία μπροστά , με ελαφρώς λυγισμένους αγκώνες και τις παλάμες στραμμένες 
προς τα εμπρός. Κάντε τους επίδειξη της στάσης «προφυλακτήρες πάνω» και 
τσεκάρετε ότι το κατάλαβαν). Η σταθερή «γραμμή» θα συναντήσει την κινούμενη 
«γραμμή» με τους «προφυλακτήρες πάνω». Αν όλα πάνε καλά, κάθε παρτενέρ που 
βλέπει θα συναντήσει το τυφλό άλλο του μισό, παλάμη με παλάμη. Το άτομο που 
βλέπει πρέπει να πάρει την ευθύνη να μετακινείται σε κάθε πλευρά με σκοπό να 
συναντήσει τον παρτενέρ του. Τα άτομα που περπατούν με δεμένα μάτια δεν είναι 
απαραίτητο να πάνε στην ευθεία, γι' αυτό τον λόγο το άτομο που βλέπει έχει την  
ευθύνη. Το σημείο αυτό είναι ΚΡΙΣΙΜΟ για την ασφάλειά αυτής της άσκησης. 
Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα σας το καταλαβαίνει. Μόλις η πρώτη γραμμή ατόμων 
τελειώσει το τυφλό τους πέρασμα, βγάζουν τα μαντίλια από τα μάτια και πάνε πίσω 
στο σημείο εκκίνησης. Όταν ανασυνταχθούν, οι «γραμμές» αλλάζουν ρόλους και 
ξανακάνουν την άσκηση. Στο τέλος αυτού του «βήματος» όλοι έχουν κάνει το 
πέρασμα από μια φορά. 

Στη συνέχεια πείτε και στις δυο «γραμμές» να μετακινηθούν προς τα πίσω μέχρι να 
απέχουν 6 μέτρα η μια από την άλλη και επαναλάβετε την άσκηση. 

Πάντα όταν έχετε συμμετέχοντες με δεμένα μάτια, σαν εκπαιδευτής, πρέπει να 
είστε ιδιαίτερα προσεκτικός-ή  με την ασφάλεια. Πριν κάνετε την άσκηση, 
επαναλάβετε με την ομάδα την χρήση της λέξης «ΣΤΟΠ». Μόλις η ομάδα ακούσει 
να το λέτε, πρέπει να «παγώσουν» στην θέση τους – αυτό σημαίνει πως έχετε 
αντιληφθεί ένα πιθανό πρόβλημα ασφάλειας (π.χ. Κάποιον που πάει να πέσει πάνω 
σε κάποιον άλλο) το οποίο πρέπει να διορθώσετε και μετά να πείτε στην ομάδα να 
ξεκινήσει ξανά. 

 



 

Στόχος / σκοπός: 

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας, απόλαυση του αισθήματος της ασφάλειας. 

 

 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Τι συνέβη; Τι είδους συναισθήματα διακινήθηκαν;  

 

 

Πηγή: 
James Neil, 2004 

 

 

 


