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Karaktererősségek új módon 
A KORREKTSÉG ERŐSSÉGE

PRÓBÁLD KI!
Ötletek a korrektség erősségének új módokon való 
használatához

1.  Kérd meg nagyszüleidet, hogy meséljék el életük azon 
történetét, amikor váratlanul tapasztalták azt meg, hogy 
valaki nagyon igazságos, korrekt módon bánt velük. 
Meséld tovább az osztálytársaidnak is! 

2.  Ügyelj arra, hogy ha több embernek adsz valamit, akkor 
mindenki ugyanannyi mennyiséget kapjon és/vagy azt 
kapjon, amit ő szeret.

3.  Ha valaki már hosszú ideje nem kapott szót vagy figyel-
met, vond be a beszélgetésbe! Legyél te az, aki kiállsz érte!

4.  Rajzold meg, hogy szerinted mit lehetne tenni azokért 
az állatokért, akiket félredobnak, menhelyre visznek, 
akiktől megválik a gazdája.

5.  Ha két társad vitatkozik, próbálj meg rámutatni a vita 
közös alapjára!

6.  Találj egy rejtélyt és járd körül a helyes megoldást külön-
böző nézőpontokból. Készíts hozzá egy rajzot is!

7.  Készíts egy labirintust, amelyben egy figurának (lehet ez 
növény, állat vagy ember formájú) el kell jutnia a TISZ-
TESSÉG szóhoz!

8.  Hogyan osztanál el egy narancsot az összes osztálytársad 
között igazságosan? Valósítsd meg egy naranccsal!

9.  Korrekt módon javítsd ki egy osztálytársad órai munká-
ját vagy dolgozatát! Milyen értékelést adnál rá? (Rajzol-
hatsz vagy számot is írhatsz.)

10.  Három haramia egy zsák aranyat rabolt el, amit sze-
rettek volna igazságosan három részre osztani. Szeren-
csétlenségükre azonban nem volt náluk mérőedény, 
így szemre kellett elosztani az aranyat. Akárhogyan is 
osztogatták azonban az aranyat, nem jutottak egyezség-
re. Elkezdtek vitatkozni és kis híján összeverekedtek. 
Átmertek egyik halomból a másikba, a másikból a 
harmadikba, de egyikük mindig elégedetlen volt a neki 
jutó résszel. 
- Bárcsak ketten lennénk - kiáltott fel dühösen az egyik 
rabló -, akkor egy szempillantás alatt megosztoznánk. 
Két egyforma részre osztanám az aranyat, a másik meg 
választana. Így mindketten elégedettek lennénk. 
Ezután elgondolkodtak azon, hogy hogyan tudnák 
elosztani úgy az aranyat, hogy mindhárman elége-
dettek legyenek, és mindegyik meg legyen győződve 
arról, hogy nem kapott kevesebbet a harmadánál. Ki is 
gondolták, hogyan csinálják. Gondold ki te is!

 



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 Alapítvány előzetes engedélyével lehetséges!


