
Mit tehetünk a boldogságért?

Cél: tanítani a diákokat a problémákkal való reális szembenézésre és a 
helyes problémakezelésre. Megerősíteni a diákokat közösségi szerepük 

és a másikhoz való pozitív viszonyuk megélésében.

Pedagógus neve: László Olga
Tantárgy: csoportfoglalkozás
Csoport: Koll. 6.
Dátum:2020.04.06..

Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium



Boldogságunk titka abban rejlik, hogy miképpen bánunk tudatunkkal, értelmünkkel, érzelmeinkkel.

„…A jó vitorlázónak mindegy, hogy honnan fúj a szél, 
megőrzi uralmát (életének) hajója felett, 
és el fogja érni a célját.”

(Erhard F. Freitag - Az erő benned van)

Boldogságérzetünket fokozzák a társas kapcsolatok, 
mert támaszt nyújtanak feszült, szenvedéssel teli, 
nehéz időkben és a szeretetérzés megtapasztalásához 
is kiváló lehetőséget biztosítanak



Mindannyian nagyon nehéz napokat, heteket élünk most meg. A
váratlanul jött, elsöprő erejű koronavírus járvány jelenség gyökeresen
átalakította a mindennapi életünket. A nehézség abból fakad, hogy a
jól megszokott dolgaink, tevékenységeink, időbeosztásunk és
elképzeléseink ügy tűnik, cserbenhagynak bennünket. Tanácstalannak,
eszköztelennek, sőt tehetetlennek érezzük magunkat. Félünk az
ismeretlentől, nem tudjuk, pontosan mi is ez, amivel szemben állunk és
hogyan kellene kezelni. Bizonytalanok vagyunk a jövő illetően. Túl
kevés, vagy épp túl sok információval rendelkezünk, és ami a
legrosszabb - nem biztos, hogy azokat a megfelelő helyről szerezzük.
Ezek a tényezők félelmet, szorongást, akár pánikot is okozhatnak.



„Nem baj, ha néha félsz

Vagy mástól is segítséget remélsz

De tönkremész

Ha mindig félve élsz

Annyi mindent veszthetsz még el

Ha a bentlakó félelmekkel

Nem tudsz mit kezdeni.

Hát kezdd el őket leküzdeni!
(Depresszió, dalszöveg)



A jelen helyzet kihívásait sokszor emberileg lehetetlennek tűnik megugrani. 

Viszont az élet nem csak úgy megtörténik veled.  Minden arról szól, hogyan reagálsz egyes 
helyzetekre. 

Gondolkozz el azon, milyen hosszú biológiai és társadalmi fejlődés eredménye az, hogy itt vagyunk!

Most, amikor az egész világot érintő helyzettel találjuk
szemben magunkat, sokat segíthet, ha megvizsgáljuk
szemléletmódunkat. Mert ha egy adott nehézségre,
helyzetre rögzült szemléletmóddal tekintünk, akkor a
megváltoztathatatlanság, a tehetetlenség, a kudarc érzései
kerítenek hatalmukba, míg ha fejlődési szemléletmóddal
tekintünk rá, megláthatjuk benne azokat a lehetőségeket,
amelyek megváltoztathatóak, alakíthatóak, és amelyek
segítségével azt érezhetjük, hogy hatásunk van a
környezetünkre, és nem előre leosztott lapokkal kell
játszanunk.



„Neked is akarnod kell, hogy a dolgok megváltozzanak. Csak akkor lesz 
jobb valami, ha te is akarod. És ha igazán akarod, akkor nem szabad 
feladnod!” 

(Lauren Brooke)



2012-ben a bhutáni miniszterelnök vezetésével az ENSZ megtartotta az első olyan 
magas szintű értekezletét, melynek témája a boldogság és a jólét volt, miután a 
szervezet közgyűlése 2011 júliusában arra kérte a tagállamait, hogy próbálják 
megmérni az országaikban az emberek boldogságát, és a kapott adatok alapján 
alakítsák ki a további közpolitikájukat.

Jeffrey Sachs, az Earth Institute igazgatója 
elmondta: minden országnak feladata 
lenne, hogy saját jelentést készítsen a 
népe boldogságáról és jólétéről.
A világon jelenleg öt helyen - Bhutánban, 
Ecuadorban, Skóciában, az Egyesült Arab 
Emírségekben és Venezuelában - hoztak 
létre külön miniszteri posztot arra, hogy a 
lakosság "boldogságának" ügyével 
foglalkozzon.



• Tudatosítsuk, hogy ez egy 
átmeneti helyzet, amiben a 
feladatok és a hétköznapi 
kihívások megnövekedtek, de 
most is szabadon 
megválaszthatjuk a helyzethez 
való viszonyulásunkat.

• Feltérképezzük a 
lehetőségeinket és élünk velük!

• Betartjuk az óvintézkedéseket, 
melyek megakadályozzák a vírus 
gyors terjedését!

A boldogság eléréséért nekünk is tennünk kell. Mit tudunk tenni, hogy ezekben a 
megváltozott hétköznapokban is hatékonyan csökkentsük a feszültségkeltő hatásokat?
A környezetünk irányába tanúsított felelősségvállalás, szolidaritás, jóra való törekvés a 
kellemes miliő létrejöttének alapja.



• Te hogy látod a jelenlegi helyzetet?

• Azt gondolod, hogy nem tehetünk semmit, 
mert a dolgok úgyis tőlünk függetlenül 
történnek? 

• Vagy úgy látod, hogy vannak kisebb-nagyobb 
feladataink, amelyek elvégzésével 
segíthetünk magunkon, a családunkon, 
tágabb környezetünkön, esetleg tehetünk 
valamit az egész emberiségért is?

• Vajon, ha a következményre gondolunk, mi 
jelenik meg a szemünk előtt?

A betegség, a halál, a pusztulás, a hiány? 

Vagy mindezek mellett képesek vagyunk meglátni a 
változás, a növekedés, a fejlődés lehetőségét is? 

Képzeld el, hogy felkértek, légy saját magad tanácsadója. Abban kell magadnak 
segítened, hogy eldöntsd, hogyan a legcélszerűbb elérni egy kitűzött célt vagy 
célállomást. 
Tanácsadóként maradj mindig, nyugodt, kiegyensúlyozott és objektív.



,,Használd tudatosan és pozitívan a teremtő erődet 
- a gondolataidat és az érzelmeidet!”

Alkoss egy üzenetet a
barátaidnak, az ismerőseidnek,
az egész világnak arról, hogy
van erőnk, van akaratunk és
tudásunk ahhoz, hogy közös
összefogással a nehézségeket
legyőzzük!

Várom az alkotásokat!
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