
 

Ενότητα: Προσωπικές Δεξιότητες -Ασκήσεις Εμπιστοσύνης 

 

“Μπαλάκι” εμπιστοσύνης 

 

 
Χρονικό πλαίσιο: ~ 30 λεπτά 

 

Χώρος:  ένας προκαθορισμένος ανοιχτός χώρος χωρίς εμπόδια  

 

συμμετέχοντες : 10-20 άτομα 

 

Υλικά :  ένα πανί για κλείσιμο ματιών 
 

 

 

Διαδικασία: 

Κάντε διάταξη της ομάδας των 10-20 ατόμων με τον εξής τρόπο: στην μία άκρη του 
χώρου ο δρομέας, η πλειοψηφία της ομάδας διασκορπισμένοι στον χώρο και 3-4 
άτομα στην άλλη άκρη τα οποία καθορίζουν τον προορισμό. Όλα τα μέλη της 
ομάδας αντιμετωπίζουν τον δρομέα. Η ομάδα πρέπει να κάνει τον «προφυλακτήρα» 
(«προφυλακτήρας» σημαίνει ότι το κάθε άτομο πρέπει να έχει τα χέρια του 
τεντωμένα μπροστά, με τους αγκώνες λίγο λυγισμένους και τις παλάμες στραμμένες 
προς τα εμπρός, κάντε επίδειξη της στάσης «προφυλακτήρας» και βεβαιωθείτε ότι 
έγινε αντιληπτή από όλους). Ο εκπαιδευτής αρχικά πρέπει να πάρει θέση μεταξύ των 
διασκορπισμένων μελών αλλά σε πιο κοντινή απόσταση από τον δρομέα, περίπου 6-
8 μέτρα μακριά του. 

Ο δρομέας πρέπει να δέσει τα μάτια του. Τότε οι υπόλοιποι αλλάζουν τις θέσεις τους 
στον χώρο έτσι ώστε ο δρομέας να μην ξέρει που βρίσκονται. 

Ο εκπαιδευτής λέει «πάμε» και ο δρομέας ξεκινά να διασχίσει τον χώρο και αυτός σε 
στάση «προφυλακτήρα» (κατά πάσα πιθανότητα θα πάει προς το μέρος του 
εκπαιδευτή). Το πρώτο άτομο με το οποίο θα συναντηθεί σε θέση «προφυλακτήρα» 
θα πρέπει να τον κατευθύνει προς ένα άλλο μέλος της διασκορπισμένης ομάδας. 

Αυτό συνεχίζεται, με την ομάδα να ανακατεύεται αν χρειάζεται, έτσι ώστε όλοι να 
συναντήσουν τον δρομέα και να τον κατευθύνουν προς τον τερματισμό για να 
συναντήσει κάποιο από τα άτομα εκεί και μόλις αυτό συμβεί χειροκροτούν όλοι 
αυθόρμητα. 

Το δέσιμο των ματιών αυξάνει σε μεγάλο βαθμό το ρίσκο σε οποιαδήποτε 
δραστηριότητα. Έτσι και εδώ υπάρχει ένας βαθμός πραγματικού ρίσκου. Να είστε σε 
επαγρύπνηση. Βεβαιωθείτε ότι όλοι στην ομάδα σας γνωρίζουν το σήμα για να 
σταματήσουν (όταν φωνάξετε ΣΤΟΠ). Μην επιτρέψετε σε κανέναν να πειράζει τον 
δρομέα. Αν η ομάδα σας δεν είναι έτοιμη μην το κάνετε. Η δράση αυτή 
εμπλουτίζεται με το να παραμείνουν τα μέλη σιωπηλά μετά το «πάμε», αλλά αυτό 
είναι προαιρετικό και εξαρτάται από το επίπεδο άνεσης του δρομέα. Με ομάδα των 
δέκα ή και λιγότερων ατόμων ο χώρος παιχνιδιού είναι μικρότερος .Διασκορπίστε 
την ομάδα, καθορίστε την γραμμή τερματισμού, και βάλτε Την ομάδα να 
συμφωνήσει στο ποιο θα είναι το τελικό άτομο.         



 

Στόχος / σκοπός: 

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης,  αξιοπιστίας, απόλαυση του αισθήματος της ασφάλειας. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Τι άλλαξε; Πως φτάσαμε στο να εμπιστευόμαστε; 

 

Πηγή: 
James Neil, 2004 

 

 


