
Neveljük boldogságra is a gyerekeket!

A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programja a pozitív pszichológia 

kutatási eredményeire épített élménypedagógiai módszertan. A program mind a tanárok, mind

a gyermekek lelki jóllétével foglalkozik, sőt a szülők bevonására is lehetőséget nyújt! 

Segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a hagyományos tudásmegosztást és az életben 

szükséges személyes és szociális kompetenciák fejlesztését összhangba hozzuk.

A Boldogságórák célja, hogy olyan vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy meg 

tudják őrizni a testi-lelki egészségüket, könnyebben tudjanak szembenézni a kihívásokkal, 

képesek legyenek megbirkózni a problémákkal.

A program minden hónapban egy olyan témát jár körül, amely segíti a gyerekek 

önismereti fejlődését, az élet szépségeinek a felismerését, támogatja a pozitív szemléletmód 

kialakulását. A témákhoz kapcsolódó különféle relaxációs, meditációs gyakorlatok, mesék, 

játékok, beszélgetések hozzásegítik a gyermekeket boldogságszintjük növeléséhez.

A Boldogságóra program témái:

1.Boldogságfokozó hála

2.Optimizmus gyakorlása

   3.Kapcsolatok ápolása

           4.Boldogító jócselekedetek

           5.Célok kitűzése és elérése

       6.Megküzdési stratégiák

      7.Apró örömök élvezete

8.Megbocsátás

9.Testmozgás

         10.Fenntartható boldogság

Az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában a 2018/2019-es tanévtől kezdve 

alsó és felső évfolyamokon tartunk boldogságórákat. 

Nagy örömünk, hogy Vargáné Turza Judit augusztusban elvégezte a „Boldogságórák 

elméletének és módszertanának” megismerésére kidolgozott 30 órás akkreditált 

továbbképzést, és így az Ő tudásmegosztása segítségével szélesíthetjük módszertani 

palettánkat. A továbbképzés során olyan tanulásszervezési módszereket, játékokat ismertettek,

melyekkel fejleszthető a gyermekek érzelmi intelligenciája, önismerete, stressz tűrő 

képessége. A programhoz Bagdi Bella, Prof. Dr. Bagdy Emőke, Dobrova Zita kézikönyvei, 

munkafüzetei, kártya-és társasjátékok, valamint pozitív megerősítést elősegítő gyerekdalokat 



tartalmazó CD-k állnak iskolánk rendelkezésére. Ezen kiadványok természetesen szülők 

számára is elérhetők, megvásárolhatók a https://mentalfocus.hu/boldogsagora-konyvek/ 

internetes oldalon. 

A szeptember hónap a Hála gyakorlása témának van szentelve. A 2.a osztályban a 

Hála témakörét a „Hálás vagyok mindazért, amim van.” gondolat köré építve, a gyermekek 

„hálaleltár” – plakát készítésével, mesefeldolgozással, hálafa színezésével, zenés pozitív 

megerősítéssel járták körül. Bizonyságot nyert ismét, mennyi léleksimogató érzés lapul a 

gyermeki szívekben. A boldogságórán kedves, elgondolkodtató szavak hangoztak el, melyek 

a téma továbbgondolására ösztönözhet minket, felnőtteket is.                                                     
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