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Karaktererősségek új módon 
A VEZETŐI KÉPESSÉG

PRÓBÁLD KI!
Ötletek a vezetői képesség erősségének új módokon 
való használatához

1.  Kérd meg nagyszüleidet, hogy meséljék el életük azon 
történetét, amikor találkoztak egy olyan vezetővel, aki 
igazságosan és felelősségteljesen bánt velük. Meséld 
tovább az osztálytársaidnak is! 

2.  Kérdezd meg valamelyik családtagodat, rokonodat, 
vajon került-e már saját maga vezetői szerepbe! Milyen 
kihívásokkal találkozott? Mit gondol, sikereit minek 
köszönhette? 

3.  Hogyan szerveznél meg egy meglepetés ebédet vagy vacso-
rát a szüleidnek? Oszd meg elképzeléseidet másokkal is! 

4.  Próbálj ki egy páros táncot, ami lehet néptánc is! Vezesd 
a partneredet a táncban, figyelj az apró, finom, de ha-
tározott impulzus adásokra, amikor valamit változtatni 
szeretnél egy mozdulaton!

5.  Rajzold le a családodat! vagy Ki irányít a családban? 
Rajzold le őt!

6.  Ha meglátunk az utcán egy látássérült embert, vajon mi 
a helyes viselkedés? Válassz magadnak valakit (ő lesz a 
látássérült szerepében) és a segítségével mutogasd el!

7.  Próbáljátok ki otthon, hogy minden nap más lesz a csa-
ládi csapatkapitány! Azt kell tenni, amit ő mond. A nap 
végén beszéljétek meg, mi az, ami eredményes volt, jól 
esett, és mi az, ami rosszul sült el.

8.  Egyik családtagoddal üljetek le egymással szemben! 
Térdetek érjen össze és tegyetek rá egy papírt (érdemes 
alá tenni egy kemény könyvet). Dőljetek hátra behunyt 
szemel, majd képzeljetek magatok elé egy házat! Ha már 
elég élesen látjátok magatok előtt a házat, akkor közösen 
fogjatok meg egy ceruzát a papír fölött. Ismét hunyjátok 
be a szemeteket és így, csukott szemmel rajzoljátok meg 
együtt a házat, amit ki-ki látott! Ha végeztetek, nézzétek 
meg a rajzot! Beszélgessetek arról, hogy ki kit irányított 
a feladat közben és az milyen érzés volt nektek!

9.  Hogyan vezetnél rá valakit a jó és helyes útra? Meséld el 
egy társadnak!

10.  Gondolj egy szóra, amit a családtagoknak ki kell ta-
lálniuk. Anélkül, hogy a szót elárulnád, vezesd rá őket 
a megoldásra! Ha túl könnyűnek vagy túl nehéznek 
találják a segítségedet, beszéljétek meg, mit lehetett 
volna másképp mondani!



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!


