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Μέθοδος Νο 15 

 

Οδηγός τυφλών 

Στόχοι  

- Άρση αναστολών 

- Εκμάθηση γλώσσας 

- Ενίσχυση δυναμικής και εμπιστοσύνης της ομάδας 

- Εξερεύνηση χώρου 

 

Αριθμός συμμετεχόντων/-ουσών 

Πρέπει να είναι ζυγός αριθμός, επειδή θα δημιουργηθούν ζευγάρια. Εάν ο 

αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν δεν είναι επαρκής, μπορεί να 

συμμετάσχει κάποιο άτομο από την ομάδα γλωσσικής εμψύχωσης. 

 

Διάρκεια 

Περίπου 25 λεπτά 

 

Υλικό 

Αφίσα και μαρκαδόροι 

Αν χρησιμοποιηθεί κορδέλα (που καλύπτει τα μάτια) 

Αν στον χώρο που θα εκτελεστεί το παιχνίδι υπάρχουν αρκετά αντικείμενα να 

ανακαλυφθούν από τα άτομα που συμμετέχουν, δεν χρειαζόμαστε επιπλέον 

αντικείμενα. Αν όμως τα αντικείμενα που υπάρχουν στον χώρο δεν είναι 

αρκετά τότε τοποθετούμε εμείς κάποια αντικείμενα στον χώρο, ώστε να 

ανακαλυφθούν από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες. 
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Οδηγός τυφλών 

Προετοιμασία 

Έλεγχος του χώρου που θα παιχτεί το παιχνίδι! Το έδαφος δεν θα πρέπει να 

είναι ανώμαλο (και να μην υπάρχουν λακούβες), να μην γλυστράει και να μην 

υπάρχουν εμπόδια (πχ κλαδιά) που να μπορούν να τραυματίσουν ή να 

τρομάξουν ένα τυφλό άτομο που κινείται στον χώρο. 

Αν δεν υπάρχουν αρκετά αντικείμενα για να ανακαλυφθούν, θα πρέπει να 

τοποθετηθούν κάποια αντικείμενα από εμάς στον χώρο.  

Προετοιμασία μιας αφίσας με λέξεις που εξυπηρετούν την καθοδήγηση του 

τυφλού ατόμου. Οι λέξεις αναγράφονται σε όλες τις γλώσσες του σεμιναρίου. 

Λέξεις όπως: «αριστερά», «δεξιά», «ευθεία μπροστά», «στοπ», «προσέξτε». 

Προτείνεται οι λέξεις να συνοδεύονται και από σχέδια. 

 

Εκτέλεση 

Η ομάδα στέκεται σε έναν κύκλο γύρω από την αφίσα για να μάθει τις λέξεις. 

Για να γίνει αυτό, ένας/μία φυσικός/-ή ομιλητής/-τρια διαβάζει εθελοντικά τις 

λέξεις δυνατά στην μητρική του/της γλώσσα και οι υπόλοιποι/-ες τις 

επαναλαμβάνουν. Αυτό γίνεται τρεις φορές για κάθε λέξη σε κάθε γλώσσα. 

Στη συνέχεια, καλούνται όλοι να δημιουργήσουν ζευγάρια στα οποία 

ομιλούνται διαφορετικές μητρικές γλώσσες.  

Σε κάθε ζευγάρι θα υπάρχει ένα τυφλό άτομο και ένα που θα είναι οδηγός. 

Το τυφλό άτομο είτε θα κλείσει τα μάτια του είτε μπορεί να δέσει μια κορδέλα 

γύρω από τα μάτια. Το δεύτερο άτομο ως οδηγός θα καθοδηγεί, 

χρησιμοποιώντας τις λέξεις της αφίσας. 

Ο/Η οδηγός μεταφέρει τον/την τυφλό/-ή παρτενέρ του, στον περιβάλλοντα 

χώρο (χώρος εργασίας, διαμονής, εξωτερικοί χώροι κ.λ.π.). Σημαντικό είναι η 

ομάδα γλωσσικής εμψύχωσης να έχει καθορίσει σε όλες/-ους τα χωρικά όρια 

μέσα στα οποία μπορούν να κινηθούν κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. 
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Οδηγός τυφλών 

Κάποιες στιγμές οι οδηγοί βοηθώντας δίνουν την δυνατότητα στα τυφλά 

άτομα να αγγίζουν, να ακούνε, να μυρίζουν και να δοκιμάζουν πράγματα. Τότε 

οι τυφλοί/-ές αφού φανταστούν τι είναι, τα ονοματίζουν στην μητρική τους 

γλώσσα και ανοίγουν τα μάτια (ή αφαιρούν για μια στιγμή την κορδέλα) για να 

ελέγξουν αν βρήκαν σωστά το αντικείμενο. 

Μετά λέγεται η ονομασία του αντικειμένου και το άτομο οδηγός την 

επαναλαμβάνει. Αυτό προτείνεται να γίνεται 3 φορές. Μετά έρχεται η σειρά 

του/της οδηγού να ονοματίσει το αντικείμενο και στην δική του γλώσσα, ώστε 

ο/η τυφλός/-ή να την επαναλάβει και να την μάθει. 

Μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (5 έως 10 λεπτά), το άτομο που 

εκτελεί την γλωσσική εμψύχωση δίνει σήμα στους συμμετέχοντες να αλλάξουν 

ρόλους.  

Όταν τελειώσει η δραστηριότητα, μπορούμε όλοι/-ες να μαζευτούμε σε κύκλο 

και όσοι θέλουν μπορούν να παρουσιάσουν τις ονομασίες κάποιων 

αντικειμένων (από ένα έως όλα) στην μητρική τους γλώσσα και όλοι/-ες να τις 

επαναλαμβάνουμε. Παράλληλα μπορούν να γράφονται οι ονομασίες των 

αντικειμένων, σε όλες τις γλώσσες, σε μια αφίσα που θα κρεμαστεί μετά στον 

χώρο του σεμιναρίου. 

 

Παρατηρήσεις 

Η ασφάλεια είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αυτό το παιχνίδι. Η ομάδα γλωσσικής 

εμψύχωσης πρέπει να επιμείνει στο γεγονός ότι τα άτομα που συμμετέχουνε, 

όταν έχουν τον ρόλο οδηγού, είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια του παρτενέρ 

τους. Μπορεί να είναι χρήσιμο να ενθαρρυνθούν να κρατούνται τα ζευγάρια 

από το χέρι, ώστε να κατευθύνεται το τυφλό άτομο με ασφάλεια και να 

αισθανθεί εμπιστοσύνη. Αυτή η δραστηριότητα βασίζεται στην εμπιστοσύνη 

και επομένως δεν μπορεί να γίνει ανεκτή καμία κακομεταχείριση. Συνίσταται η 

ομάδα γλωσσικής εμψύχωσης να παρακολουθεί τα ζευγάρια, ώστε να μην 

υπάρξουν τέτοια φαινόμενα. 
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Οδηγός τυφλών 

Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, το άτομο που εκτελεί την γλωσσική εμψύχωση 

πρέπει να διευκρινίσει τα όρια της περιοχής του παιχνιδιού (έχοντας ελέγξει εκ 

των προτέρων για πιθανούς κινδύνους) και το σήμα που θα δίνεται για 

εναλλαγή ρόλων. 

Η ομάδα γλωσσικής εμψύχωσης μπορεί να παρουσιάσει την διαδικασία η ίδια, 

προσομοιάζοντας το παιχνίδι σαν ένα ζευγάρι (τυφλού ατόμου και οδηγού). 

Κάτι τέτοιο μπορεί να δώσει την αίσθηση μιας συναισθηματικής ασφάλειας 

στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες. Αυτό μπορεί να γίνει πριν ή και μετά την 

εξήγηση της λειτουργίας του παιχνιδιού. 

Ανάλογα με την ομάδα, ένας γύρος εποικοδομητικής κριτικής μπορεί να είναι 

απαραίτητος στο τέλος του παιχνιδιού. 

 

Παραλλαγές 

Μπορεί να προσαρμοστεί ο αριθμός των εντολών ανάλογα με το επίπεδο της 

ομάδας: "σκύψε", "πήδα", "μύρισε", "άγγιξε" ή "κοίτα". Για παράδειγμα ο/η 

οδηγός μπορεί να επιλέξει μια λεπτομέρεια ή ένα τοπίο και να το δείξει 

στον/στην παρτενέρ του λέγοντας «κοίτα». Μετά ο/η παρτενέρ μπορεί να 

ανοίξει τα μάτια του για ένα δευτερόλεπτο, σαν να φωτογραφίζει αυτό που 

είδε, και μετά να συνεχίσει. 

 

 

  


