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Karaktererősségek új módon 
NYITOTT GONDOLKODÁS

PRÓBÁLD KI!
Ötletek a nyitott gondolkodás erősségének új módokon 
való használatához
1.  Figyeljétek meg az iskolában elhangzó vitákat, veszeke-

déseket a gyerekek között! Lehetőség szerint hallgassa-
tok beléjük és közben vegyétek figyelembe a különböző 
szempontokat, amik elhangzanak. Te mit gondolnál, ha 
az egyik vagy ha a másik diák bőrében lennél? 

2.  Gyűjtsetek olyan képeket, meséket és dalokat, amik a 
nyitott gondolkodásról szólnak!

3.  Kezdjétek minél gyakrabban a kérdéseiteket a „hogyan” 
kérdőszóval! Tudjatok meg minél többet a dolgok mű-
ködéséről!

4.  Gondoljatok egy problémára! Hány különböző módon 
oldhatnátok meg?

5.  Segítsetek, támogassatok tőletek fiatalabb vagy vala-
milyen tekintetben „más” iskolatársat. Fedezzétek fel 
legalább 3 erősségét!

6.  Járjatok utána néhány kultúrának (például német, angol, 
spanyol, roma stb.), hogy miként gondolkodnak a követ-
kező témákról: iskolába járás, étkezési illem, köszönési 
formák.

7.  Kérdezzétek meg a nagyszülőket, hogy az ő idejükben 
milyen volt a köszönési illem, az étkezési szokások és 
hogyan kellett viselkedni az iskolában!

8.  Ismerjétek meg egymást minél jobban! Álljatok fel szét-
szóródva, vegyesen egy kisebb kupacban! Mindenkinek 
van egy kérdése, amit tegyetek fel minél többeteknek.  
Például: Mi a kedvenc állatod? 
Hol van a kedvenc rejtekhelyed? 

Nevezz meg egy mesét, amit igazán szeretsz! 
Melyik a legkedvesebb nyári pillanatod? 
Melyik a kedvenc színed? 
Milyen állatot tartotok otthon? 
Hány testvéred van? 
Ki milyen válaszokat kapott a kérdésére?  
Vissza tudjátok mondani?

9. Kóstoljatok meg néhány specialitást más kultúrák ételeiből!
10.  Keressetek minél több hasonlóságot egymásban! 

Először párban, majd 3-an játsszátok, egy-egy taggal 
bővüljetek ismét, végül az egész osztály szedje össze 
azokat a dolgokat, amik mindannyitótokban közösek!

11.  Gyakorold a figyelmes hallgatást, amikor beszél valaki! 
Meg tudnád ismételni, amit mondott? Össze tudnád 
foglalni a lényegét?

12.  Olykor előfordul, hogy két hang is megszólal bennünk. 
Az egyik lehet az angyal, a másik az ördög hangja vagy 
nevezhetjük őket másképp is. Ez a két hang sokszor 
ellentétes állásponton van. Gondoljatok egy helyzetre, 
például: ebéd előtt csokit enni. Töltsétek ki a Perspek-
tívák sablont úgy, hogy megvizsgáltok két nézőpontot! 
Az egyik nézőpont lehet a tiétek, lehet az angyalé, apué 
vagy másé. A másik nézőpont lehet a tesóé, lehet az 
ördögé, anyué vagy másé. Írjátok le, mit gondolhat, mit 
érezhet és milyen viselkedésre ösztönözhet az egyik és 
a másik nézőpont! 
Színezzétek ki a képet, jelezve a különböző nézete-
ket (eltérő színekkel) és esetleg az azonos nézeteket 
(azonos színekkel)! 
Perspektívák sablont innen töltheted le

https://boldogsagora.hu/ae-content/uploads/2020/10/ekop_gamification_5_perspektivak_also.pdf


Fontos! A program minden írott és szóbeli anyaga jogvédett! Az ebben a dokumen-
tumban található anyagnak a felhasználása a foglalkozásokon kívüli más nyilvános 

eseményeken vagy továbbadása harmadik félnek kizárólag a Jobb Veled a Világ Ala-
pítvány előzetes engedélyével lehetséges!


