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Üdvözöllek



A kurzus témája: Goals for Good (jó célok)

Ezek a foglalkozások segíteni fognak végiggondolni, hogy milyen típusú célok elérése 

gyakorolhat nagy hatást a te boldogságodra, jólétedre, környezetedre.



Goals 4Good



Kérlek titeket gondoljátok végig, hogy a következő dián 

szereplő célok közül

1. melyik számotokra a legfontosabb?

2. volt- e olyan, ami egyáltalán nem érdekelt?

3. melyek azok a dolgok, amik a leginkább boldoggá tesznek minket?

Írjátok be a véleményeteket a 

csoportba!



Tudom, hogy sikeres vagyok, ha…
• Híres vagyok
• Sok izgalmas tapasztalattal rendelkezem
• Van egy nagy házam, sok értekes vagyontárggyal
• Segítettem más embereken
• A munkámnak pozitív hatása van a világra
• Közeli és tamogató kapcsolatrendszerem van a barátaimmal és a 

családommal
• Magas a fizetésem
• Hosszútávú boldog kapcsolatban élek a partneremmel
• Jó erőben vagyok és fizikailag egészséges
• Megcsodálják a megjelenésemet
• Békében vagyok önmagammal és jól érzem magam a bőrömben.



Goals for Goodfilmvetítés: 

https://www.youtube.com/watch?v=_SOV8qak5RM

https://www.youtube.com/watch?v=_SOV8qak5RM


Problémát okoznak, ahogyan a dolgokat  

hasznaljuk

2050-re több műanyag lesz az oceánban, mint hal Naponta 150-200 állat- és növényfaj kerül a kihalás

szélére



Ha megnéztétek a filmet, töprengjetek 

el a következő problémákon:

1. Mit gondoltok, mi van hatással a bolygóra?

2. Mi történik, ha elpusztítjuk a természetes élőhelyeket?

3. Mi történik a rengeteg műanyaggal, amit előállítunk és kidobunk?

4. Honnak származnak azok az nyersanyagok, amelyekből a különböző 

eszközeinket (ruha, mobiltelefonok stb.) előállítjuk?

5. Kik azok, akik ezeket a nyersanyagokat kibányásszák / előállítják?

Válassz ki egy kérdést, amelyre beküldöd a válaszodat a csoportba! 



Segítségül mutatok néhány képet:



Néhány információt:

1. Ha a világon mindenki ugyanannyi cuccot használna, mint mi Magyarországon, 

akkor 2 bolygóra lenne szükségünk.

2. Ha nem változtatunk azon, ahogy élünk, 2050-re több műanyag lesz az óceánban, 

mint hal. 150-200 növény- és állatfaj kerül a kihalás szélére naponta, mert mi 

elpusztítjuk élőhelyüket azért, hogy különböző dolgokat gyárthassunk magunknak. 

3. Munkások milliói dolgoznak a világon olyan körülmények között, amiket mi soha 

sem találnánk elfogadhatónak.

4. Becslések szerint 20.000 gyerek bányászik csillámpalát, azt az ásványt, amitől majd 

szivárvány színekben csillog a szemfesték és az arcpirosító (SOMO, 2016). 

5. Nagyon sok gyerek olyan bányákban dolgozik, ahol tantalitot bányásznak, amiből a 

telefonjaink és laptopjaink készülnek.



Több dolgot birtokolni nem teszminket  

boldogabbá



Mi tesz minket igazán  

boldoggá?



Szeretném, ha elolvasnátok a következő gondolatokat: A jólléthez vezető 5 út
Először is, mit jelent az, hogy jóllét? A jóllét több, mint boldognak érezni magunkat. Azt 
is jelenti, hogy egészséges az önértékelésünk, jó kapcsolatokat ápolunk másokkal, 
érezzük, hogy az életünknek van értelme és célja, érdeklődünk, elkötelezettek vagyunk 
azzal kapcsolatban, amit csinálunk és eredményesnek érezzük magunkat. 
A mentális jóllét azt jelenti , hogy képesek vagyunk megküzdeni a felmerülő 
problémákkal. Ez nem azt jelenti, hogy rossz dolgok sose történnek velünk  
és ne érezhetnénk magunkat szomorúnak vagy levertnek. Inkább arról szól, hogy 
megpróbáljuk a lehető legteljesebben megélni mindazt ami jó, és igyekszünk ezt az 
érzést előcsalogatni magunkból, akkor is, amikor a  rosszra fordulnak a dolgok (King, 
2016). 
Sok különböző módon tehetünk saját jóllétünk ért, mivel a jóllét nem egy velünk 
született adottság sokkal inkábbb valami, amit mi hozunk létre.



A jóléthez vezető 5 út

Kapcsolatok Tanulás Aktív

életmód
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Példatevékenységek…

…amelyek kapcsolódnak a jólléthez vezető 5 úthoz 

Találjatok ki olyan tevékenységeket, amik jellemzőek a jólléthez 

vezető 5 féle útra és saját életetekben is gyakorolhatók.

Ötleteidet írd be a csoportba!

Ha nincs ötleted, akkor nézd meg a következő oldalt



Kapcsolatok: 
• Beszélj az emberekkel, ahelyett, hogy  üzenetet írsz! 
• Csatlakozz egy klubhoz, vagy jelentkezz egy tanfolyamra, tölts időt egy családtagoddal 
• Tedd félre az elektronikus eszközeidet az étkezéseknél Szánj 5 percet arra, hogy kiderítsd, hogy 

érzi magát az, akivel beszélsz 
• Sétálj az iskolába egy osztálytársaddal
Tanulás: 
• Minden reggel vagy este olvass híreket vagy könyvet 
• Hallgass meg egy podcast-ot, ami érdekel téged 
• Fejts keresztrejtvényt vagy sudokut minden nap 
• Nézz utána alaposan valaminek, ami mindig is érdekelt 
• Tanulj minden nap egy új növényről 
• Tanulj meg játszani egy új hangszeren, vagy kezdj el tanulni egy új nyelvet.
Aktív életmód: 
• Építsd be az aktív testmozgást az iskola felé vezető útba
• Használd a lépcsőt a lift helyett
• Menj sétálni az ebédszünetben 
• Szállj le a buszról egy megállóval korábban és gyalog tedd meg a hátralévő utat
• Csatlakozz egy sportklubhoz, vagy szervezz focimeccset a barátaiddal
• Tornázz egy kicsit, vagy nyújtózkodj, mielőtt iskolába indulsz



Odafigyelés:
• Figyelj arra, hogy osztálytársaid hogyan érzik magukat és hogyan viselkednek 
• Menj egy másik úton haza az iskolából Látogass meg egy új helyet ebédidőben 
• Fedezd fel a parkokat a lakókörnyezetedben
• Figyeld meg  a növényeket  az iskola felé vezető úton 
• Minden nap írj le 3 jó dolgot, ami aznap történt veled

Odaadás:
• Jelentkezz önkéntesnek egy olyan civil szervezethez, amelyiknek a munkája érdekes 

számodra Gyűjts adományokat olyan jótékonysági célra, ami fontos neked 
• Tölts időt a közösségedhez tartozó emberekkel, vagy családtagjaiddal- például 

idősekkel, akik mozgásukban korlátozottak. Segíthetsz nekik a kerti munkában, vagy a 
bevásárlásban is 

• Főzz a barátaidnak, vagy a családodnak - nem kell semmi extra! csak egyetek együtt



Következő  

találkozó előtt…



Köszönöm


