
Modul: Szociális készségek   

Szekció: kommunikáció, együttműködés, csapatmunka 

AKNAMEZŐ 

 
időkeret: 60 perc (~20 perc a felkészülésre; ~5-10 perc a tájékoztatásra; ~5 perc a 
tervezésre és párbeszédre; ~15-30 perc a feladatra; ~ 5-30 perc a kikérdezésre) 

 

hely: kül-, vagy beltér 

 

résztvevők:  

2-30 fővel kivitelezhető a feladat (nagyobb csoportban jobb dolgozni ezen a 

feladaton 16-24 közötti létszám ideális). 

 

anyagok:  

hosszú szalag, vagy bármilyen jelölő eszköz, mely alkalmas a határok jelzésére 

(például egy 50 méteres téglalap alakú terület kijelölése, stb.), tekegolyók, vagy 

nagyobb puha tárgyak, melyek labda alakúak – ezek alkalmazása sokkal jobb, és 

szemkötőt is lehet használni a feladat során.  

 

eljárás: 

Koncentrált és biztonságos légkör kialakítása fontos a feladathoz. A bizalmi feladatok 

elvégzéséhez kellő komolyság szükséges, ezért nagyon lényeges, hogy segítsünk a 

valódi bizalom kifejlődésében, valamint a biztonságérzet kialakulásában. Osszuk szét 

az aknákat. A résztvevők párokban dolgoznak. Figyeljük meg, hogy miként állnak 

össze a párok, mert lehetőségünk adódik ebben a feladatban, hogy a kapcsolatokat 

kedvezően befolyásoljuk. Egy embernek bekötjük a szemét, és javasolt, hogy ne is 

beszélhessen. A párja fog látni és beszélhet, de nem mehet az aknamezőre és nem 

érintheti meg a társát. A feladat, hogy a bekötött szemű egyén a pálya egyik végéről 

eljusson a másikba, úgy, hogy a szeme be van kötve és csak a párja által nyújtott 

szóbeli instrukciókat követi.  

Adjunk rövid időt a pároknak (kb. 3 percet), hogy megtervezhessék és 

megbeszélhessék azokat a kommunikációs jeleket, amelyeket majd a végrehajtás 

során alkalmaznak. Legyünk nagyon óvatosak annak érdekében, hogy elkerüljük a 

bekötött szemű emberek összeütközését, ennek érdekében a tréner folyamatosan 

kísérje figyelemmel a pályán lévő személyeket.  

Az „aknára lépésért” találjunk ki valamilyen szankciót, ami lehet például komolyabb 

büntetés, mint újrakezdés a pályán, vagy időbüntetés, vagy egyszerűen 

 



meghatározott ütések büntetés nélkül. Mondjuk el a résztvevőknek, hogy lehetőleg 

mindenki egyéni kommunikációs formát alakítson ki magának. Amikor a párokban a 

tagok szerepeket cserélnek adjunk ismét időt arra, hogy új kommunikációs módot 

választhassanak maguknak. Adjunk lehetőséget a résztvevők számára, hogy 

többször cseréljenek, vagy próbálkozzanak az „aknamezőn”, amíg kialakul bennük a 

készség és a kompetencia arra nézve, hogy képesek társukat végigvezetni a pályán.  

Szabadon választható, hogy miként szeretnénk kivitelezni a feladatot, lehet, hogy 

egyszerre csak egy pár próbálkozik az „aknamezőn”, de megtehetjük, hogy minden 

résztvevő egy időben próbálkozzon.  

Legyünk körültekintően és óvatosak a bekötött szemű résztvevőkkel, hiszen a 

feladat a bizalomra és a gondoskodásra épül, a gyakorlat végrehajtása akár 

poszttraumás reakciókat is kiválthat. Ennek a problémának az előfordulását oly 

módon védhetjük ki, hogy az „aknamezős” feladat előtt, más bizalomra épülő 

feladatokat is elvégeztetünk a résztvevőkkel, amelyek során jobban lehetőségük van 

egymás megismerésére.  

 

cél / terv: bizalom építése, megbízhatóság kimutatása, a biztonságérzet kialakulása.  

 

vitakérdések: 

- Mi változott meg?  

- Hogyan alakult ki a bizalom?  

- Mit tehetett a társad annak érdekében, hogy biztonságban érezd magad? 

- Milyen kommunikációs stratégiák segítettek a legtöbbek vagy melyek voltak 

a legjobbak számodra?  

 

forrás:  

James Neil, 2004 

 

 


