
Modul: Szociális készségek  

Szekció: együttműködés, csapatmunka 

VAK KERESZTEZŐDÉS  

 
időkeret: 30 perc 

 

hely: szabad terület, akadályok nélkül 

 

résztvevők: 2 fő vagy kisebb csoport 

 

 

anyagok: a szemek bekötésére alkalmas eszköz 

 

 

eljárás: 

Kérjük meg a résztvevőket, hogy válasszanak maguknak egy párt a feladat 

elvégzéséhez, és álljanak egymással szemben, így a résztvevőkből két szembenálló 

sort kapunk. A két vonalnak (a résztvevőknek) a feladat megkezdésekor legalább 3 

méterre kell állniuk egymástól. Az egyik sor, melyet a tréner kijelöl bekötött 

szemekkel fog haladni a másik sor felé. Azoknak, akiknek be van kötve a szemük, a 

következők szerint kell sétálniuk, a két kezük kinyújtva a testük előtt, a váll egy 

kicsit behajlítva, a tenyerek előre fordítva, ezt a pozíciót mutassuk be a 

résztvevőknek a biztonságukra való tekintettel, és győződjünk meg róla, hogy 

mindenki megértette azt. Az álló helyzetben lévő tagok is kinyújtják a kezüket, tehát 

ideális esetben a tenyerek találkoznak egymással, azonban a bekötött szemű 

egyének nem mindig sétálnak egyenesen. Azoknak, akiknek nincs bekötve a 

szemük, figyelniük kell arra, hogy lehetőség szerint elmozduljanak társuk irányába, 

hogy találkozhasson a tenyerük. Mivel a bekötött szemű egyének nem sétálnak 

egyenesen és bizonytalanok, ezért a felelősség a látó társukat illeti. Ez jelenti a 

feladat kritikus pontját. Amennyiben az egyik fele a társaságnak végigcsinálta a 

feladatot, levehetik a szemkötőt és visszatérnek eredeti helyükre, kialakítják az 

eredeti sort, amellyel a feladat elindult és a csoport másik fele hajtja végre a 

feladatot bekötött szemmel.  

 

Majd utasítsuk mindkét sort, hogy tegyenek hátra lépéseket, addig, amíg el nem érik 

 



a 6 méteres különbséget.  

Mint tréner különleges felelősségünk van a feladat végrehajtása közben, ami a 

biztonságot illeti. A feladat megkezdése előtt, tisztázzuk a „stop” szó szerepét a 

végrehajtás közben. Amikor a résztvevők ezt a szót meghallják, akkor azonnal 

megállnak, például, amikor egy kifejezetten nem biztonságos helyzet alakul ki (az 

egyik társ a másik irányába tart), ilyenkor megállítjuk a feladatot, helyreigazítjuk a 

személyt és mehet a feladat tovább.  

 

cél / terv: bizalom építése, megbízhatóságot tanúsítani, a biztonság érzésének 

kialakulása. 

 

vitakérdések: 

- Mi történt?  

- Milyen érzéseket váltott ki belőled a feladat? 

 

forrás:  

James Neil, 2004 

 

 


