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12Társas, vezetői intelligencia területén kiemelkedő  

érdeklődést mutató gyermek jellemzői 

 

Társas-érzelmi képességek  

 

 Tudja, hogyan kell barátkozni, könnyen 

teremt kapcsolatot; bárkivel elbeszélget, 

akár gyerek, akár felnőtt, akkor is, ha nem 

ismeri.  

 Együttérző. 

 Odafigyel másokra, tud titkot tartani. 

 Tudja, hogyan vigasztaljon meg másokat.  

 Tudja, mi a helyes és a helytelen, megmondja, hogyan kell helyesen cselekednünk.  

 Másokat bátorít, hogy a legjobbjukat nyújtsák, és ne adják fel, ha rosszul mennek a 

dolgok  

 

 

Társas kapcsolatok-, és együttműködés képességei 

 

 Csoportos programokat javasol, 

összejöveteleket, bulikat szervez.  

 Ügyesen megold vitás kérdéseket, tudja, 

hogyan kell megegyezni, 

kompromisszumot kötni.  

 Ügyesen elmagyaráz dolgokat, melyek 

nem voltak érthetőek. 

 Jól ki tudja fejezni magát; anélkül, hogy 

olvasná, hosszan tud valamilyen tárgyban hallgatóság előtt beszélni. 
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 Tudja, hogyan irányítson másokat, hogyan vegye rá a többieket, hogy kövessék az 

utasításait.  

 Élvezi a csapatsportokat, játékokat. 

 Jól meg tudja védeni az osztály álláspontját, ha valamilyen engedélyre van szükség, 

vagy a tanárt szeretnék rávenni döntése megváltoztatására.  

 Jól tud alkudni, meggyőzni másokat, hogy az ő ötletei a legjobbak. 

 Rendezetten dolgozik, mindig gondol a részletekre, semmit nem hagy az utolsó 

pillanatra.  

 Pénzszerzésre alkalmas tevékenységeket gondol ki és szervez meg.  

 

 

Vezetői tulajdonságok, képességek 

 Társakat keres, akiket be tud vonni a tevékenységbe.  

 Csatlakoznak hozzá mások. 

 Kezdeményező a játékban. 

 Hoz otthonról anyagokat a játékhoz.  

 Kiosztja a szerepeket. 

 Szeret másokat tanítani. 

 Társai követik, utánozzák. 

 Kevés irányítást kíván ahhoz, hogy 

működésben tartsa a folyamatot.  

 Megengedi másoknak, hogy nagyobb szerepeket kapjanak.  

 Megengedi, hogy mások is vezető pozícióba kerüljenek.  

 Ismerőseinek (társai, tanárai) nagy része elfogadja vezetői tulajdonságait.  

 Gyakran vesz részt konstruktív közreműködőként társas vállalkozásokban.  

 Társai gyakorta tekintik döntőbírónak vagy tanácsadónak.  

 Tartós kapcsolatot épített ki társaival és a felnőttekkel.  

 Társait pozitív, alkotó tevékenységre ösztönzi.  

 Bonyolult társas helyzetekben a konstruktív megközelítés jellemzi, tevékenységében 

jelen van a humor, az intelligencia és az éleslátás egyaránt.  

  


