
A 2017/18-as tanév boldogiskolás eseményei 

A program célja a pozitív pszichológia kutatási eredményeit felhasználva a tanulók jó 

tulajdonságainak megerősítése. Ennek megvalósításához kész programokat, segédanyagokat 

biztosított a Jó veled a világ alapítvány. 

 

Az elmúlt tanév végén a sikeres pályázathoz 18 osztály készített anyagot. 

Idén 15 csoport vett részt a programban. Az alsó tagozat minden osztálya egy-egy téma 

feldolgozását vállalta. 3 felsős (5.b - Takács Mariann, 6.b - Deli Andrásné, 8.a -  Várhegyi 

Antónia) és 2 gimnáziumi osztály (10.a - Lukács Júlia, 11.a – Mestyanekné Kovács Eszter) is 

bekapcsolódott egy témára. 

 

Az év elején 6 kolléga vett részt az ünnepélyes oklevél átadáson és továbbképzésen. 

Az országos program során 4 alkalommal kaptak munkájukért az osztályok külön elismerést 

és lettek elsők témájukban. 

 

Áprilisban felkérték az iskolát boldogságórás bemutató foglalkozás megtartására. Saska 

Erika és Kiss Viktória tanítók a 3.a osztállyal példaértékű órát tartott a Jobb veled a világ 

alapítvány vezetőinek és fotósoknak, valamint a Forbes magazin riporterének. 

 

A sikeres szereplés eredményeként újabb felkérést kapott az iskola. A Boldog iskola 

tehetségkutató versenyének budapesti fordulóját kellett lebonyolítani. Lukács Julika fő 

szervezésében, az iskolavezetés támogatásával, Rényi Péter és Mestyanekné Kovács Eszter 

zsűrizésével, valamint sok gimnazista diák segítségével 32 csoport, közel 100 fő 

tapasztalhatta meg a magas színvonalú álmosos rendezést. 

 

Májusban a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológiai tanszékéről Prof. Dr. Vargha 

András intézetvezető-helyettes kereste meg az iskolát, hogy 4 felsős és 4 gimnáziumi 

osztályban végezzenek boldogságórás felmérést. Az eredményről még nem érkezett meg a 

visszajelzés. 

 

Tartalmas, a tervezettnél jóval több feladattal záródott az éves projekt. Az program 

eredménye a tanulókkal való speciális foglalkozáson kívül, hogy az iskola sok helyen tudott 

példaértékű intézményként megjelenni. 

 

Jövőre is, az alsótagozat idei kitartó munkájának köszönhetően ismét pályázhattunk a Boldog 

iskola programra. A felsősök, átvéve az alsós szisztémát osztályonként évi egy téma 

feldolgozását vállalták. Reméljük, több osztály kapcsolódik még be, akár csak egy feladattal. 
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