
 

 

  
 

«ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑ ΤΥΦΛΑ» 
 

ΗΓΕΣΙΑ: ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  

 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ηγεσίας και πρωτοβουλίας των νέων. 
Το εργαλείο θα βοηθήσει τους  νέους να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες, να χτίσουν 
την αυτοπεποίθηση τους, και να καταστρώσουν αποτελεσματικές τακτικές και στρατηγικές για 
την επίτευξη των στόχων τους. 
Η ομάδα θα μάθει να εμπιστεύεται και να βασίζεται στον ηγέτη που την οδηγεί στην επίτευξη 
των στόχων της. 
  

 
Συμβουλή: 10-25 συμμετέχοντες / 40 λεπτά / υλικά για προετοιμασία: μεγάλος χώρος, μαντήλι 
για το δέσιμο των ματιών, μαλακά παιχνίδια. Η δραστηριότητα μπορεί να λειτουργήσει ως 
δραστηριότητα «σπασίματος του πάγου» (icebreaking), ώστε να βοηθήσει τους συμμετέχοντες 
να θυμούνται τα ονόματα των υπολοίπων και να τους προετοιμάσει για άλλες δραστηριότητες. 
 

Οδηγίες 

● Η δραστηριότητα μπορεί να εκτελεστεί με όλη την ομάδα ή σε επιμέρους ομάδες. 

● Επιλέξτε έναν ηγέτη για την ομάδα (ή για κάθε επιμέρους ομάδα) και εξηγήστε τη 

δραστηριότητα. 

● Καλύψτε τα μάτια κάθε μέλους εκτός από του ηγέτη. 

● Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν μια γραμμή με τα χέρια στον ώμο του ατόμου που 

στέκεται εμπρός τους. 

● Ο ηγέτης είναι το πρώτο πρόσωπο στη σειρά. Καθώς δεν έχει δεμένα μάτια, καθοδηγεί 

την υπόλοιπη ομάδα. Μπορούν να περιπλανηθούν σε δωμάτιο με εμπόδια για να γίνει 

πιο περίπλοκη η διαδικασία. Αντικείμενα όπως μαλακά παιχνίδια είναι διάσπαρτα στο 

δωμάτιο και πρέπει να συλλεχθούν από τους συμμετέχοντες με δεμένα μάτια. 

● Το καθήκον του ηγέτη είναι να οδηγήσει τη γραμμή της ομάδας του έτσι ώστε να 

μαζέψει όλα τα αντικείμενα στο δωμάτιο. Ενώ κινείται γύρω από το δωμάτιο, ο ηγέτης 

κάνει τη γραμμή να σταματά έτσι ώστε να υπάρχουν αντικείμενα στα πόδια των 

συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, ο ηγέτης ανακοινώνει ποιος συμμετέχων πρέπει να 

σκύψει και να βρει το αντικείμενο στα πόδια του. Στόχος είναι να συλλεχθούν όλα τα 

αντικείμενα στο δωμάτιο. Το καθήκον των συμμετεχόντων είναι να εμπιστευτούν τον 

ηγέτη και να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με ακρίβεια, έτσι ώστε ολόκληρη η ομάδα 

να φτάσει στο στόχο γρηγορότερα (30 λεπτά). 
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Συμβουλές για τους συντονιστές 

• Πριν από την έναρξη της δραστηριότητας ετοιμάστε έναν ελεύθερο χώρο όπου 

μπορείτε να μετακινηθείτε χωρίς εμπόδια για να αποφύγετε τραυματισμούς και 

βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες παραμένουν ασφαλείς ενώ έχουν δεμένα μάτια. 

• Τα αντικείμενα στο πάτωμα πρέπει να είναι μαλακά παιχνίδια που δεν θα 

τραυματίσουν τους συμμετέχοντες. 

• Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αρκετούς γύρους αυτής της δραστηριότητας για να 

δώσετε τη δυνατότητα σε διαφορετικούς συμμετέχοντες να δοκιμάσουν τον ρόλο του 

ηγέτη - θα είναι ευκολότερο για τους συμμετέχοντες που έχουν δεμένα τα μάτια να 

καθοδηγούν άλλους εάν γνωρίζουν ήδη τη διαδρομή και τις εργασίες; 

Αναστοχασμός στη μαθησιακή κοινότητα: μετά τη δραστηριότητα, μην ξεχάσετε να 

αναστοχαστείτε με την ομάδα σας. Αρχικά, ρωτήστε τον (τους) ηγέτη (-ες) πώς αισθάνεται 

με την ολοκλήρωση της αποστολής, τι ήταν εύκολο κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 

και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν κατά την καθοδήγηση των άλλων. Η δουλειά του 

ηγέτη είναι εύκολη ή δύσκολη; Δεύτερον, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν το 

ταξίδι τους κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας - ποια είναι τα σχόλιά τους για τη 

διαδικασία; 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να συζητήσουν το βαθμό στον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι 

ηγετικές ικανότητες στη δραστηριότητα. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν τέτοιες ικανότητες; 

Θεωρούν ότι είναι σε θέση να ηγηθούν της ομάδας και να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη οι 

ίδιοι; (10 λεπτά). 

 


