
Modul: osebne veščine;  Sekcija: zaupanje 

 

Minsko polje 

 

 

Časovni okvir: ~ 60 minut (~20 minut za pripravo; ~5-10 minut za razlago; ~5 
minut za načrtovanje/diskusijo; ~15-30 minut za izvedbo aktivnosti; ~5-30 minut za 
analizo)  

 

Prostor: razred ali na prostem 

 

Število udeležencev: 2 - 30 oseb; bolje je, če je udeležencev več (16 do 24) 

 

Pripomočki: označevalci ali krajše vrvi za označitev mej (npr. 50 metrski prostor v 
obliki pravokotnika), večje krogle ali mehkejši predmeti – več jih je, bolje je; trak za 
okoli oči (po želji). 

 

Postopek: za to aktivnost moramo vzpostaviti koncentriran in skrben ton. Takšne 
aktivnosti zahtevajo resno vzdušje, če želimo razviti občutek zaupanja in varnosti. Po 
polju postavimo »mine«. Udeleženci delajo v parih. Razmislite tudi o tem, kako 
udeleženci formirajo pare – to je odlična priložnost za razmislek o odnosih med 
udeleženci.  Eni osebi v paru zavežemo oči (ali pa ima zaprte oči); ta oseba ne sme 
govoriti. Druga oseba v paru lahko gleda in govori, vendar ne sme stopiti na polje ali 
se dotakniti partnerja, ki je v polju. Izziv za osebe, ki gredo čez minsko polje je,  da 
pridejo z enega konca polja do drugega, brez, da bi stopile na mino. Upoštevajo le 
verbalna navodila njihovih partnerjev.  

 
Udeleženci imajo na voljo kratek čas (npr. 3 minute), da se dogovorijo glede 
navodil, ki jih bodo uporabljali, nato pa začnejo z aktivnostjo. Začnejo vsi pari hkrati. 
Bodite pozorni na zaletavanje oseb, ki bodo v polju. Vodja lahko kroži okrog polja in 
pomaga preprečevati »trčenja«.  

 
Določite tudi kazni za tiste, ki »stopijo« na mino (ponoven start – težja posledica, 
časovna kazen ali pa enostavno štejete, kolikokrat je kdo stopil na mino). 
Udeležencem lahko svetujete, da vsak posebej razvijejo lasten način komuniciranja. 
Ko pari zamenjajo vloge, jim dajte malo časa, da naredijo analizo in po potrebi 
izboljšajo strategijo komuniciranja. Vloge lahko zamenjajo večkrat, vse dokler se v 
tej veščini ne izurijo do te mere, da partnerji ne stopijo na mino.  

 
Bodite previdni z udeleženci, ki imajo zavezane oči, saj boste imeli opravka z 
zaupanjem, kar pa lahko privede tudi do travmatskih reakcij. Zmanjšajte tveganje in 
aktivnost izvedite šele proti koncu treninga, ko se bodo udeleženci med sabo že 
bolje poznali.  

 

Cilj/ namen:  

Graditev zaupanja; pokazati zanesljivost; uživati v občutkih varnosti. 

  

 



 

Vprašanja za diskusijo:  

Kaj se je spremenilo? Zakaj smo si zaupali? Kaj bi lahko vaš partner naredil, da bi se 
počutili bolj varne? Katere komunikacijske strategije so se izkazale za najboljše?  

 

Vir :  

James Neil, 2004 

 


