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„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 Boldogságóra program fővédnöke 



 

2016 tavaszán sikerrel vettünk részt a „Jobb Veled a Világ Alapítvány” által az 

országon belüli és a határon túli magyar iskolák számára meghirdetett BOLDOG ISKOLA 

pályázaton. Az országban elsőként, 2016 áprilisában nagyszabású rendezvény keretén belül 

vehettük át Bagdy Bellától, az alapítvány vezetőjétől a cím birtoklását igazoló elismerő 

oklevelet, és azóta is büszkén viseljük a megtisztelő elismerést. 

 

 

forrás: http://boldogsagprogram.hu/az-elso-boldog-iskola#.VxsIyYOktLo.facebook 

“Mit jelent ez a gyerekeknek a mindennapokban? A Boldogságórák célja nem az, hogy 

problémamentes modellt állítson a fiatalok elé, hanem, hogy vezérfonalat adjon az 

iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek 

megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek 

tanulmányozására adjon lehetőséget. 

A havi rendszerességgel, több osztályban megtartott „Boldogságórák” csökkentik a 

tanulók szorongását, miközben erősíti önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá 

válnak a gyerekek, de az iskolában is jobban teljesítenek. A Boldogságórák tapasztalataiból 

születtek meg a Boldogságóra kézikönyvek és munkafüzetek, amelyeket nagy sikerrel tudunk 

használni akár az órák, akár a szabadidős programok szervezésében. “ 

Miért volt érdemes csatlakozni a Boldogságóra programhoz?  

Mert fontosnak tartjuk az értelmi nevelésen túl a gyermekek lelki nevelését, az érzelmi 

intelligencia fejlesztését, és fantasztikus osztályközösségeket szeretnénk kialakítani. Hiszünk 

abban, hogy minden gyermeknek jár a boldogság. Valljuk, hogy a pozitív megerősítés kihat a 

gyermek önismeretének egészséges fejlődésére, teljesítményére és eredményeire, 

http://boldogsagprogram.hu/az-elso-boldog-iskola#.VxsIyYOktLo.facebook


kapcsolataira. Bízunk abban, hogy miközben boldogságra tanítunk, mi is egyre boldogabbá 

válunk. 

Mintha csak az iskolánkban 25 éve működő Kék Madár program hitvallását olvasnánk. Az itt 

tanuló- tanult gyerekek számára nem is volt idegen ez a szellemiség.  

Célunk az, hogy a boldogságprogramban való aktív részvételünkkel továbbvigyük a „Mesés 

Hármas” szülő-pedagógus-gyerek együttműködését. 

 

Az előzőekből adódóan iskolánk küldetése: 

"A boldog gyermekkortól a felelős tanulásig." 

 

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai 

feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak 

nevelni a ránk bízott gyermekekből. Az értékrendek mögött mindig ember-képek, gyermek-

képek vannak, amelyeknek kiművelése jelenti a nevelési célt. Az értékrenden alapuló 

gyermekkép és fejlődés íve az alsós osztályoktól a felsőig az alábbi hangsúlyokat kövesse: 

A "kreatív, alkotó, spontán, jelen elvű" gyermeki személyiségtől, mint kiinduló-

helyzettől indulva, és erre alapozva, a "felfedező, böngésző, kíváncsi" gyermek lehetőségein 

át az "okos, az ismereteket tudó, és tudni akaró, teljesítményelvű" dimenzió felé tartson a 

pedagógiai lehetőségek rendszere. 

 

A boldogságprogram természetesen olvasható iskolánk honlapján, mint a pedagógiai 

programunk melléklete, illetve a Boldog Iskola programunk év során lezajlott nagy 

jelentőségű eseményeiről megjelent médiatudósítások ( újságcikkek, tv-felvételek ) is külön 

fül alatt megtekinthetőek.  

 

Az iskolai boldogság-„munkát” bemutató linkek: 

 

„Ilyen a boldog iskola” :  

https://www.youtube.com/watch?v=OZMunAuQd9s&t=62s 

 

a Boldog Iskola”  cím átadása:  

https://www.youtube.com/watch?v=YUG1wcSmB_w 

http://24.hu/belfold/2016/06/14/veszpremben-megtalaltuk-az-orszag-legboldogabb-diakjait/ 

 

Családbarát magazin tudósítása a Boldogság világnapja alkalmából: 

https://www.youtube.com/watch?v=3Ma5uxCIkbk 

 

Veszprém TV tudósítása az iskolában folyó munkáról: 

https://www.youtube.com/watch?v=nqDKX19zkrw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZMunAuQd9s&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=YUG1wcSmB_w
http://24.hu/belfold/2016/06/14/veszpremben-megtalaltuk-az-orszag-legboldogabb-diakjait/
https://www.youtube.com/watch?v=3Ma5uxCIkbk
https://www.youtube.com/watch?v=nqDKX19zkrw


Énekelj a boldogságért ! – koncert tudósítás a városi televízióban: 

https://www.youtube.com/watch?v=VE5ARW0ucAQ 

 

Énekelj a Földért !: - részvétel a Föld Napja alkalmából megrendezett akcióban: 

https://www.youtube.com/watch?v=h-FnjVDnpdI 

https://www.youtube.com/watch?v=1no5TD70P9E 

https://www.youtube.com/watch?v=03R8Fn9Nl1U 

https://www.youtube.com/watch?v=rxEiOMM7bxk 

https://www.youtube.com/watch?v=Oc7i3Kap3GM&t=2s 

 

Sajtómegjelenések:  A megyei napilap tudósításai az iskola boldogság-eseményekről 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VE5ARW0ucAQ
https://www.youtube.com/watch?v=h-FnjVDnpdI
https://www.youtube.com/watch?v=1no5TD70P9E
https://www.youtube.com/watch?v=03R8Fn9Nl1U
https://www.youtube.com/watch?v=rxEiOMM7bxk
https://www.youtube.com/watch?v=Oc7i3Kap3GM&t=2s


https://veol.hu/hirek/boldogsag-vilagnapja-bagdi-bella-marcius-15-uti-sportcsarnok-jobb-

veled-a-vilag-1826616 

 

 
 

A Veszprémi Napló tudósítása az újság honlapján megtekinthető 

http://boldogsagora.hu/veszpremben-a-gyerekek-megoleltek-az-egesz-vilagot/ 

 

 

 

Énekeltünk a Földért is ! 

 

 
 

 

 

A sok oklevél egyike: 

 

 

 

Az éves beszámolónk elkészítésében a tanév során a boldogságprogram által 

kötelezően teljesítendő havi feladatok megoldása és a boldogságórák megtartása mellett 

megszervezett és lezajlott programjainkat az iskola pedagógiai programjából vett 

tematika alapján részletek szerint csoportosítottuk, a teljesség igénye nélkül, hiszen még 

sorolhatnánk az év során nálunk történt boldog perceket jelentő eseményeket. 

 

https://veol.hu/hirek/boldogsag-vilagnapja-bagdi-bella-marcius-15-uti-sportcsarnok-jobb-veled-a-vilag-1826616
https://veol.hu/hirek/boldogsag-vilagnapja-bagdi-bella-marcius-15-uti-sportcsarnok-jobb-veled-a-vilag-1826616
http://boldogsagora.hu/veszpremben-a-gyerekek-megoleltek-az-egesz-vilagot/


A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra 

ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. Az egyes témakörök 

sorrendben, és az általunk feltöltött anyagok címe: 

 

Boldogságfokozó hála:   Hálafa áll az udvarunkban 

     Minden rosszban van valami jó 

     Hálatabló 

     Boldogságbefőtt 

 

Optimizmus gyakorlása:   Egy szomorkás -optimista levél 

 

Kapcsolatok ápolása:    Az eltűnt tornafelszerelés rejtélye 

     https://www.youtube.com/watch?v=Ja8fmYiKUZI 

     Az ölelés világnapja 

 

Boldogító jócselekedetek:   Boldogságüzenetek karácsonyra 

  

Célok kitűzése és elérése:   Céljaink 

 

Megküzdési stratégiák:   A mi szivárványunk 

 

Apró örömök élvezete:   Az apró örömök szigete 

 

Megbocsátás:     Bocsáss meg, Nemecsek ! 

 

Testmozgás:  Riport Keresztúri Viktória világbajnokkal, iskolánk tanulójával 

    ( folyamatban ) 

Fenntartható boldogság:   feltöltése folyamatban 

 

Minden hónapban megismertettük a gyerekekkel a havi feladatokat, amelyek 

elkészítéséhez nagy lelkesedéssel fogtunk neki. A feladatok jellegéhez igazodva sok 

segítséget kaptunk a szaktanároktól is, akik szívesen vettek- vesznek részt a programban. 

Rajzos feladat esetén számíthattunk a rajzórákra, fogalmazásokban sok segítséget jelentett a 

magyar szakos kollégák támogatása, a sportos játékok elnyerték a testnevelés szakos 

pedagógusok támogatását. Meg kell említenünk a videós anyagok, és számítógépes feltöltések 

esetében az iskola rendszergazdáját is, aki nélkül „ez a projekt nem jöhetett volna létre „. Az 

alsós tanító nénik segítségét is külön ki kell emelnünk, különösen a „Kék Madarasok”-ra 

számíthattunk, hiszen nekik az egész program jellege ismerős. 

A havi feladatok közül minden alkalommal igyekeztünk az elkészült munkákból a 

legjobbat kiválasztani, és azt feltölteni a honlapra. 

A boldogságórák megtartása mellett a gyerekeknek a tanév során igyekeztünk a 

tanórákhoz kapcsolódó interaktív foglalkozásokat, a szabadidő hasznos, élményt jelentő 

programokat szervezni. Hisszük és valljuk, hogy ezek a lehetőségek sok tanítványunk 

számára boldog perceket jelentettek. 

A boldogságprogram iskolai vezetője- Fábiánné Morvai Dóra rendszeresen jelentetett 

meg fordításokat- írásokat a boldogsagora.hu, és a boldogsagprogram.hu weboldalak 

blogjaiban. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ja8fmYiKUZI


Iskolánkban alapvető értékeknek tekintjük: 

 

a)A tudás tisztelete, megbecsülése 

 

Tudás alatt a tanuláshoz szükséges alapkészségek megszerzését, az ismeretek 

elsajátítását és alkalmazni tudását értjük, a teljesítményképes tudást. 

Mindehhez szükséges a gyermekek természetes kíváncsiságának, alkotásvágyának, 

kreativitásának megőrzése és a problémamegoldó gondolkodás képességének kifejlesztése. 

Hisszük, és valljuk, hogy a tananyagot izgalmassá és életszerűvé kell tenni. Ehhez kiváló 

lehetőséget jelentenek a tanulnivalóhoz köthető kirándulások, színházlátogatások, interaktív 

múzeumi foglalkozások, amelyek nagy örömet és élményt jelentettek- jelentenek a 

gyerekeknek. Néhány ízelítő az év eseményeiből: 

 

 

 

Kirándulás Gárdonyba, a Gárdonyi Géza 

Emlékházba 

 

 

Az egri vár diadala a gárdonyi Rönkvárba 

 

 

 

Ludas Matyi a cirkuszban- egy kötelező 

olvasmány is lehet izgalmas ! 

 

 

Kutassuk a múltat ! – történelem óra a 

megyei Levéltárba 



 

Nézd, ki van ott ! – Rendhagyó erkölcstan 

óra a veszprémi Várbörtönben 

 

Ünnepeljünk együtt ! Március 15. a Laczkó 

Dezső Múzumban 

 

Szakmák éjszakája- Mi leszek, ha nagy 

leszek ? ( 6c, 7.b, 7.c ) 

 

 

A Pál utcai fiúk nyomában az 5. c osztály 

Nemecsek nyomában 

 

 

Toldi a Vígszínházban- a felsőtagozat 

Budapesten 



  

Egy történelemóra is lehet izgalmas- 

Társasjáték a Római Birodalomban ! és 

régészkedés 

b) Az egyetemes és nemzetközi kulturális értékek tisztelete 

Törekednünk kell arra, hogy gyermekeink sokféleképpen kerülhessenek kapcsolatba a 

kultúrával, és olyan kulturális toleranciát közvetítsünk feléjük, ami türelmességet, elfogadást 

jelent a másság iránt. 

Ebben az évben is részt vettünk nemzetközi programokban, mint a „ Nagy európai 

karácsonyfadíszcsere- program, amely során 19 európai ország gyerekeivel kerültünk 

kapcsolatba, ismertük meg szokásaikat, hagyományaikat. 

 

 

 

 

Iskolánk az európai nemzetközi évkönyvben 

 

Nyitottak vagyunk a nemzeti értékeink , és a nemzetközi kulturális értékek bemutatása 

iránt, szeretnénk megismertetni diákjainkat hagyományokkal, jeles napokkal. zeket a 

programokat is igyekszünk kiemelni az iskolapadból, és élményt adó foglalkozásokká tenni a 

gyerekek számára. Az sem árt, ha a szülőket, családokat is sikerül a programok részeseivé 

tenni. A Kék Madár programban tanuló gyerekek rendszeres foglalkozásokon ismerkednek a 

népi hagyományainkkal is. 

Szűkebb környezetünk megismerése mellett az európai kultúra felé is nyitottak 

vagyunk. 



 

 
Hack the past ! – Galériában a 8.a 

 

 
Német gyerekekkel levelezünk 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ki tud többet Európáról ?  - rendhagyó óra 

és vetélkedő a felsőtagozatban 

 

 
 

 

  
https://www.youtube.com/watch?v=nNujG-ensPM 

Színházjegyet is nyert az egész osztály a veszprémi Petőfi Színháztól ! 

https://www.youtube.com/watch?v=nNujG-ensPM


Versmondás a Költészet Napja alkalmából 

 

   
Családi versünnep és Anyák Napja a Kék Madárban szülők részvételével 

 

Együtt a „ mesés hármas” – a szülők, a gyerekek és a pedagógusok: célunk a kultúra értékké 

tétele, évek óta hagyomány nálunk a közös versmondás a Költészet Napja alkalmából. Ebben 

a veszprémi Petőfi Színház is partnerünk, a bérletes előadások mellett, a versmondó osztályok 

jutalomelőadásokon vehetnek részt. 

 

c) A nemzet, mint a legértékesebb átfogó, nevelő közösség 

A szűkebb és a tágabb környezet kulturális, történelmi emlékeinek megismerése, ápolása, 

szeretete és az ezekben való pozitív viszony jelen kell, hogy legyen mindennapi 

nevelőmunkánkban. 

Azt gondoljuk, hogy a négy fal közé szorított klasszikus tanítási óráknál több eredményt 

érünk el, ha a gyerekeket aktívan mozgatjuk, lehetőleg az eredeti helyszíneken, 

élményszerűen adjuk át a tudást. Történelmi városunkban erre szerencsére rengeteg lehetőség 

van, csak élni kell vele. 

   

Királykoronázási szertartás a Szaléziánumban 



 

Karácsonyi és húsvéti vetélkedő a hagyományok tiszteletéről 

 

Amikor a nagyok néptáncot tanítanak a kicsiknek…. ( márc. 15. játszóház )  

Játékos formában, együtt, minden könnyebben megy, az így szerzett élmények sokakat majd 

egész életükben elkísérnek. 

 

d) A környezethez és a természethez való pozitív viszony 

A környezetszennyezés elkerülése, a körülöttünk élő természet elpusztítása elleni fellépés, 

veszélyeztetett élővilágunk védelme, megszerettetése már kisgyermekkorban fontos szerepet 

kell, hogy kapjon. Ennek megfelelően az iskola egyik fő irányvonala a környezetvédelmi 

nevelés gyakorlati művelése. 

Az egészséges környezet azonban nem csak a tiszta levegőt, a dús növényzetet jelenti, hanem 

egészséges, humanista értékrendet, szabad és termékeny szellemi légkört, optimális terhelést a 

személyiség fejlődéséhez. 

Mint ökoiskola, nagyon fontosnak tartjuk környezetünk védelmét, az iskolai környezet szebbé 

tételét. Fontos projektünk idén a szülők, és helyi cégek támogatásával az iskolai kerítés 

festését , és a szürke betonfal gyerekrajzokkal történő színesítését. 



  

„Kék Nap” a Víz világnapja alkalmából 

 

A világ legnagyobb tanórája a 

fenntarthatóságról 

 

Utazó Planetárium- ahol az iskola minden diákja ott volt ! 

e) Testi-lelki egészség 

A testi és lelki nevelés stratégiai céljainak az egészséget és az életminőséget pozitívan 

kell befolyásolnia. A testnevelés és sport területén szerzett gyakorlati és elméleti ismeretekkel 

a tanulók és a szülők értékrendje pozitívan módosítható. Intézményünk célul tűzte ki a tanulók 

testi, motoros, lelki, értelmi, érzelmi és szociális képességeinek fejlesztését, az 



egészségmegőrzés és egészségfejlesztés érdekében. A tanórai és a tanórán kívüli munkánkban 

kiemelt szerepet kap a prevenció fontosságának hangsúlyozása és gyakorlati megvalósítása. 

Az egészségtudatos életmód kialakítása nem csak a testnevelés tantárgy stratégiai 

feladata, hanem minden tantárgyon belül meg kell találni azokat a tevékenységformákat, 

ismeretátadás módjait, amelyekkel támogatni tudjuk, hogy a felnövekvő nemzedék fizikailag 

aktív életvezetési célokkal egészséges felnőtté váljon. 

Célkitűzésünk központjában a tanulók készségeinek, képességeinek, kompetenciáinak 

fejlesztése áll. A kreatív fejlesztéshez hozzájárulnak a műveltségterületi motoros cselekvések, 

és a problémamegoldó, kritikus gondolkodás. Fejleszteni kívánjuk a tanulók önismeretét, 

önkontrollját, szabálykövető magatartásra ösztönözzük őket. Az egyéni célok elérése mellett 

nagy hangsúlyt kap a közös célokért való együttműködés, a feladatorientált 

kapcsolatteremtés,a közösségi sikerek megélése. A testnevelés és sport által fejlődik a tanulók 

küzdeni tudása, a kudarc és a monotónia tűrő képessége. Kiemelt feladatunk, hogy a 

gyermekeknek reális testképük és testtudatuk alakuljon ki. 

Oktató-nevelő munkánk során élsportolóinkat példaként állítjuk tehetséges sportolóink elé, 

fejlesztve ezzel nemzeti azonosságtudatukat. A magyar és az egyetemes sport hagyományainak 

és értékeinek prezentálásával kialakítjuk morális értékrendjüket, erősítjük a fair play 

szellemét. 

 

 
Sportgála 

 
 

A nagy 3 napos Balaton- kerülő túra 

családok- tanárok együtt 

 

 
téli korcsolyaokatás 

 
Köztársaság Kupa, megyei II. helyezés  

 



 
Kalandparkban az iskola 

 

 
Családi kirándulás – több, mint 100 

résztvevővel megyünk 

 

 

 

 

 

Emlékezetes őszi kirándulás- szülők, pedagógusok, gyerekek, testvérek, nagyszülők együtt 

Az év során megrendezésre került programok közül fontos még megemlíteni a már 

hagyománnyá vált Báthory Kézilabda Kupát, amely testvériskoláinkkal együtt nemzetközi 

rendezvénnyé nőtte ki magát, és nagy élményt szerez a nézőknek és játékosoknak egyaránt. A 

sport mellett a résztvevők számára minden évben sok-sok programot szervezünk, a határon 

túlról érkezett gyerekeket tanulóink családjai látják vendégül. 

 



 

 

f) Értéknek tekintjük az egymás egyéniségének tiszteletére épülő emberi kapcsolatokat 

Iskolánk gyermekek – pedagógusok - szülők közös iskolája. Mindhárom szereplő 

személyiségbeli jogait tiszteletben tartjuk, és érdekeik érvényesítésének színteret biztosítsunk. 

Együttműködésünket a humanista alapértékek: a tolerancia, az empátia, a megértés, a 

türelem, a tisztelet kell, hogy vezérelje. Mindebben alapvető fontossága van a nyílt, hiteles 

kommunikációnak. 

Az iskola nemcsak a tudás átadásának helyszíne, napjainkban nagyon lényeges felafatunkká 

vált a gyerekek nevelése is, néha a szűkebb család feladatait is ki kell egészítenünk, pótolnunk 

kell. Sok diák számára kicsit szülők is vagyunk, akik élményekkel is gazdagítjuk 

mindnnapjaikat,és akikhez bátran fordulhatnak problémáikkal. 

 

 

  

Idén is eljött hozzánk a BŰVÉSZ ! 
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g) Az együttműködésen, szolidaritáson alapuló közösségi magatartás 

Az egyén személyiségének kibontakoztatása csak a közösségi élettérben lehet teljes. Az 

iskola életét úgy kell megszervezni, hogy minél tágabb teret adjunk mind a gyerekek, mind a 

szülők, mind a nevelők, közös, szolidáris, együttműködésen, kooperáción alapuló 

tevékenységének. Olyan magatartásmintákat kívánunk közvetíteni, amelyben az egyén és a 

közösségérdekei egyaránt megfelelő szerephez jutnak. 

Együttműködünk a városi szervezetekkel is, akik rendszeresen vendégül látják tanulóinkat. 

Jártunk a tűzoltóságon, a rendőrségen, a Polgármesteri Hivatalban, és iskolánkban is 

rendszeres vendégek azok, akiket példaképként állíthatunk diákjaink elé: veszprémi 

kézilabdásaink, Schirilla György úszó, sportbemutatók, táncbemutatók stb. 

 

 
Ahol tudunk, segítünk ! 



 

 
 

 

 

 

Elindult nálunk a DADA -program is, együtt működünk a rendőrséggel 

 

Diákjaink és a program iskolai vezetője-Fábiánné Morvai Dóra –( aki szeptember folyamán a 

hónap pedagógusa elismerést kapta ) a városban működő Erzsébet Nyugdíjasklub kérésére 

rövid informatív előadásban bemutatta az iskolában működő boldogságprogramot, és a boldog 

iskolát.  

A tanév során részt vettünk a Budapesten megrendezésre került Boldog Iskolák II. szakmai 

napján is. 

A Boldog Iskola cím elnyerése után aktívan részt vettünk a tavalyi tanév végén lezajlott 

boldogságkutatásban, a kérdőívek kitöltésével hozzájárultunk Magyarország 

boldogságtérképének megrajzolásához.  

 

h) Az esztétikai szépség, mint fontos személyiségformáló érzelemgazdagító élmény 

Ennek szellemében ismertetjük meg a tanulókkal a művészeteket, a különböző 

művészeti, kiemelten az irodalmi és képzőművészeti alkotásokat. Lehetőségeket teremtünk 

arra, hogy a vizuális látásmód és gondolkodás gyakorlatában és a különféle képzőművészeti 

technikákban jártasságot szerezzenek. 

Rendszeresen teret biztosítunk tanulóinknak, és az itt dolgozó pedagógusoknak is arra, 

hogy megmutassák kreatív oldalukat is. Idén már városi rendezvénnyé nőtte ki magát az 

alkotó pedagógusok kiállítása is. Nekünk felnőtteknek is nagy örömet jelentett a sok gyönyörű 

alkotás, amelyet kollégáink készítettek 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Kiállítások gyereknek- felnőttnek 

 

 

 

 

Karácsonyi ajándékkészítő 

 

   
 

 

 

 

 

 

 



Mi a célunk a boldogságprogram folytatásával ? 

 

Iskolánkban olyan befogadó, inkluzív légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik 

magukat. 

 

Ennek keretében: 

 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk 

el tőlük, 

 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének 

egyéb problémáiban, 

az iskola életében szeretetteljes, partneri emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

tanuló és tanuló, 

 tanuló és nevelő, 

 szülő és nevelő, 

nevelő és nevelő között. 

 

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. 

Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott 

gyermekekből, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi 

tulajdonságokat: 

 

 humánus, 

 erkölcsös, szilárd erkölcsi ítélőképesség 

 fegyelmezett, 

 művelt, 

 kötelességtudó, 

 érdeklődő, nyitott, 

 kreatív, alkotó, 

 becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

 képes a problémák érzékelésére és megoldására, legyen képes felelős döntések 

meghozatalára 

 gyakorlatias, reális önismeret 

 képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, megtalálja helyét a családban, 

társadalomban, a munka világában 

 jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), 

 van elképzelése a jövőjét illetően, 

 becsüli a tudást, 

 öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

 ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

 képes tudását továbbfejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

 tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni 

szóban és írásban, 

 a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik, legyen képes önálló 



tájékozódásra, cselekvésre 

 ismeri, tiszteli, óvja, ápolja, tartsa értéknek a kultúra, és az élővilág 

változatosságának megőrzését: 

 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

 a természet, a környezet értékeit, 

 más népek értékeit, hagyományait, 

 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

  konfliktusait hatékonyan kezeli és megoldja 

 szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

képes szeretetet adni és kapni, 

 szereti hazáját, a haza felelős polgára - erősödik benne a hazafiság érzése 

 megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

 szellemileg és testileg egészséges, edzett, 

 egészségesen él, 

 szeret sportolni, mozogni, 

 megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

 

Tudjuk, hogy e tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes hozzánk 

járó tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, 

hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. 

 ( Részlet a pedagógiai programból ) 

 

Iskolai pedagógiai programunk alapelveinek megvalósításában hatalmas segítséget 

jelentett/ jelent a Boldog Iskola cím elnyerése. Közvetlen környezetünkben, városunkban és a 

nagy nyilvánosság körében is nagy népszerűséget és ismertséget értünk el vele.  

 

Reményeink szerint az Örökös Boldog Iskola címet is büszkén viselhetjük a jövőben. 

 

 
 

 

 

   Barták Péterné      Fábiánné Morvai Dóra 


