
Ενότητα: Προσωπικές Δεξιότητες- Ασκήσεις  Εμπιστοσύνης  

 
Ναρκοπέδιο 

 

Χρονικό πλαίσιο: ~ 60 λεπτά (~20 λεπτά για το στήσιμο,  ~5-10 λεπτά για την 
ενημέρωση, ~5 λεπτά για σχεδιασμό/ συζήτηση, ~15-30 λεπτά δραστηριότητα, ~5-
30 λεπτά κλείσιμο)  

 

 
Χώρος:  εσωτερικός ή εξωτερικός  

 

Συμμετέχοντες : 2 με 30 άτομα είναι πραγματοποιήσιμο αλλά δουλεύει καλύτερα με 
ομάδα 16 ως 24 άτομα.   

 

 
Υλικά : σηματοδότες ή κομμάτια σχοινί για να θέσουμε τα όρια (π.χ. 50 μέτρα 
ορθογώνιο γήπεδο), κορύνες του μπόουλινγκ ή πολλά μαλακά αντικείμενα, όπως 
μεγάλες μπάλες και διάφορα άλλα, όσο περισσότερα τόσο το καλύτερο( αυτά τα 
αντικείμενα θα χρησιμοποιηθούν σαν “νάρκες ” ), μαντίλια για δέσιμο ματιών ( 
προαιρετικά).   
 

 

Διαδικασία:  
Εξηγείστε ότι χρειάζεται συγκέντρωση και ενδιαφέρον για αυτή την δραστηριότητα. 
Οι ασκήσεις εμπιστοσύνης απαιτούν σοβαρή ατμόσφαιρα για να βοηθήσουν να 
αναπτυχθεί μια γνήσια έννοια εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Διασκορπίστε τις 
«νάρκες». Οι συμμετέχοντες λειτουργούν σε ζευγάρια. Αν λάβουμε υπόψη μας το 
πώς διαμορφώνονται τα ζευγάρια, είναι μια ευκαιρία να δουλέψουν πάνω στις 
σχέσεις. Το ένα άτομο έχει τα μάτια δεμένα (προαιρετικό) ή τα κρατά κλειστά και 
δεν μπορεί να μιλήσει . Το άλλο άτομο μπορεί να δει και να μιλήσει, αλλά δεν μπορεί 
να μπει στο γήπεδο ή να αγγίξει τον συμπαίκτη του. Η δοκιμασία είναι ότι, κάθε 
παίχτης με δεμένα μάτια πρέπει να διασχίσει το γήπεδο από την μία άκρη στην άλλη, 
αποφεύγοντας τις “ νάρκες “, με το να ακούει τις φωνητικές οδηγίες του συμπαίκτη 
του. 

Δώστε στους συμμετέχοντες λίγο χρόνο (π.χ. 3 λεπτά) σχεδιασμού για να 
αποφασίσουν τις εντολές επικοινωνίας τους και μετά ξεκινήστε την δραστηριότητα. 
Προσέξτε να μην «τρακάρουν» μεταξύ τους  οι άνθρωποι με τα δεμένα μάτια. Οι 
εκπαιδευτές μπορούν να περιφέρονται μέσα στο γήπεδο για να βοηθούν την 
αποφυγή συγκρούσεων. 

Αποφασίστε ποιο θα είναι το πρόστιμο για το χτύπημα «νάρκης». Θα μπορούσε να 
είναι η επανεκκίνηση (σοβαρό πρόστιμο) ή κάποιο πρόστιμο χρόνου ή απλώς 
μέτρημα των χτυπημάτων αλλά χωρίς πρόστιμο. Θα βοηθούσε πολύ τους 
συμμετέχοντες αν τους προτείνατε να αναπτύξουν ένα μοναδικό σύστημα 
επικοινωνίας. Όταν οι συμμετέχοντες αλλάξουν ρόλους, δώστε τους λίγο χρόνο να 
ανακεφαλαιώσουν και να σχεδιάσουν, έτσι ώστε να βελτιώσουν την μέθοδο 
επικοινωνίας τους. Επιτρέψτε στους συμμετέχοντες να αλλάξουν ρόλους και ακόμα 
να κάνουν αρκετές προσπάθειες, μέχρι να αναπτυχθεί μια πραγματική, ικανοποιητική 
έννοια δεξιότητας και επάρκειας του να είναι ικανοί να οδηγήσουν τον συμπαίκτη 
τους μέσα από το ναρκοπέδιο. 

Η δραστηριότητα μπορεί να διεξαχθεί με ένα ζευγάρι κάθε φορά ή με όλα τα 
ζευγάρια ταυτοχρόνως. 



Να είστε προσεκτικοί με τα άτομα που έχουν τα μάτια τους δεμένα – μπορεί να 
προκληθούν ζητήματα εμπιστοσύνης και φροντίδας και να πυροδοτήσουν  
αντιδράσεις. Ελαχιστοποιήστε αυτό το ρίσκο με το να εντάξετε το «Ναρκοπέδιο» σε 
ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει και άλλες δραστηριότητες 
γνωριμίας και οικοδόμησης εμπιστοσύνης πριν το «Ναρκοπέδιο». 

                

   
 

 

Στόχος / σκοπός: 

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης,  αξιοπιστίας, απόλαυση του αισθήματος της ασφάλειας. 
 

 

 Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Τι άλλαξε; Πως φτάσαμε στο σημείο να εμπιστευτούμε; Τι θα μπορούσε να έχει 
κάνει ο συμπαίκτης σας για να σας κάνει να αισθανθείτε μεγαλύτερη ασφάλεια; Ποιες 
στρατηγικές επικοινωνίας είχαν καλύτερο αποτέλεσμα;   
 

 

Πηγή: 
James Neil, 2004 

 

 


