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 ELŐZETES FELADAT BEMUTATÁSA 

 

A 2015/16-os tanév tavaszán érlelődött meg tantestületünk néhány tagjában, hogy 

pályázzunk a BOLDOG ISKOLA címre. Nem is annyira maga a cím megszerzése volt a célunk, 

hanem a program lényegének, szellemiségének magunkévá tétele, s ezt az iskola minden 

dolgozójának, pedagógusának tovább adni, hogy ezt a mindennapi életünk során együtt 

átélhessük. 

Iskolánk Pécs keleti peremkerületén fekszik. Ebből adódóan tanulóink nagy számban 

hátrányos helyzetűek, sok-sok tanulási problémával küzdenek, gyakran átélik a 

sikertelenséget nemcsak otthon, hanem az iskolában is. Így mindig is feladatunknak, 

küldetésünknek tartottuk, hogy gyerekeinknek örömet szerezzünk az iskolai élet során, hogy 

jól érezzék magukat az iskolában. Őszintén magunkénak érezzük Prof. Dr. Bagdy Emőke 

gondolatait: „Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, 

játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. 

Gyerekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd 

boldogságra képes emberré válhatnak.” Hát kívánhatnánk ennél többet? / Esetleg, hogy 

közben mi pedagógusok is boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak, elégedettebbek lehetünk?!/ 

2016. májusában a 3. a osztály foglalkozott először ezzel a pályázattal. A téma felvetése után 

azonnal beindult a fantáziájuk. A csoportokban lelkesen folyt az ötletelés, tervezés. Igazán 

izgalmas, felemelő volt ebben a közös munkában részt venni. Hamar megformálódott a 

megvalósítandó produktum: KÉSZÍTSÜNK BOLDOGSÁGFALAT! Ezután már felpörögtek az 

események.  Plakátot készítettünk, hogy iskolánk minden tanulója és tanítója lehetőséget 

kapjon a közösen végzett munkában. Hangosbemondón is biztattunk mindenkit a közös 

gondolkodásra. Közben sikerült méltó helyet találni iskolánk folyosóján ennek a falnak, 

melyet karbantartónk segítségével felszereltünk, és vártunk……Vártuk a gyerekek rajzait, 

pozitív gondolatait, üzeneteit, kívánságait. 

Várakozásunk nem volt hiábavaló! A kitűzött időpontban rengeteg rajz, kép, szöveges alkotás 

feküdt a folyosó kövezetén. Kicsik és nagyok egyaránt elhozták szívük egy darabját és várta, 

hogy az ő munkája is felkerüljön a BOLDOGSÁGFALRA. Mindenki izgatottan, lelkesen 

dolgozott. Került nyírfaág is, rá színes lufik, alá játszószőnyeg paddal, építőkockákkal, játékkal 

meg olvasnivalóval. És kerültek BOLDOG GYEREKEK, akik azonnal „belakták” a helyet. 

Olvasgatták a kívánságokat, okos szavakat, nézegették a rajzokat vagy komoly várépítésbe 

kezdtek. 

Nem nagy dolog-mondhatnánk-, de mégis! Nagy dolog! Szeretetből, lelkesedésből, 

önzetlenül létrehoztunk valamit : egy picike szigetet, ahol JÓ EGYÜTT LENNI ! 
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