
Mi az a Boldogságóra Program? 

A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia 

eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a 

boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás és iskolás 

korosztály számára.  

Neveljük boldogságra is a gyerekeket! 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programja a pozitív 

pszichológia kutatási eredményeire épített élménypedagógiai 

módszertan, melynek hatékonyságát az ELTE PPK empirikus 

kutatásokkal igazolta. 

A program mind a tanárok, mind a gyermekek lelki jóllétével 

foglalkozik, sőt a szülők bevonására is lehetőséget nyújt! Jó 
kiegészítője lehet az óvodai vagy iskolai munkának, hiszen 
segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a hagyományos 
tudásmegosztást és az életben szükséges személyes és szociális 

kompetenciák fejlesztését összhangba hozzuk. 

Mi ez a program? 

A program a tanév minden hónapjában olyan témát jár körül, mely 

segíti és támogatja a gyerekeket a hétköznapi problémákkal való 

megküzdésben, és a folyamatos önismereti fejlesztéssel és 

boldogságérzetet fokozó technikák bemutatásával személyes, lelki 

egészségüket is tápláló kompetenciáikat fejleszti. 

A boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt 

állítson a fiatalok elé, hanem hogy vezérfonalat adjon az 

óvodásoknak, iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a 

kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, 

valamint hogy lehetőséget adjon a testi-lelki egészség megtartásához 

szükséges tényezők tanulmányozására és tudatosítására. 

 

 



A program szakmai háttere 

A program módszertana az első évben szakmai összefogás 
eredményeként, a pozitív pszichológia tudományos eredményeire 

építve került kidolgozásra pszichológusok, pedagógusok, 

kutatóprofesszorok önkéntes munkájának segítségével. A módszertant 

az első három év tapasztalatai alapján, szintén gyakorló pedagógusok 

és pszichológusok segítségével átdolgoztuk és azóta is folyamatosan 

fejlesztjük. Nagyon sok szakember hozzáadott munkájának 

köszönhető tehát, hogy a program ilyen szépen fejlődik és növekszik. 

 

Arra törekszünk, hogy a boldogságórák derűs és élménygazdag 
feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a 

derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran 
járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes 

emberré válhatnak. 

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Jobb Veled a Világ Boldogságóra 

program fővédnöke, a Boldogságóra könyvek társszerzője, klinikai 
szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Személyiség- és Klinikai 

Pszichológiai Tanszék professor emeritusa 

 

 

 



A program pozitív hatása 

Célunk olyan optimista, magabiztos és kitartó óvodások és iskolások 

nevelése, akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi 

kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és 

boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd 
felnőtté válnak. 

A programunkban alkalmazott, pozitív pedagógiai szemlélet terveink 

szerint nem csak a boldogságórákra lesz hatással. Célunk, hogy a már 

bevált módszertant a kötelező tantárgyak tanítása során is 
eredményesen alkalmazhassák a pedagógusok. 

Kinek szól? 

Négy különböző korcsoportra igazítva biztosítjuk a módszertani 
segédeszközöket: 

3–6 évesek, 6–10 évesek, 10–14 évesek, 14–18 évesek 
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