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Az IKSZ fejlesztő hatása  

nemzetközi tapasztalatok szerint 

- ha felkészítés és reflexió kapcsolódik hozzá, 

- ha nem alkalmi, hanem rendszeres 
tevékenységekre épül, 

- ha személyközi  kapcsolat az alapja, 

- ha a diákok motiváltak, mert választhatnak a 
tevékenységek közül, 

- ha különböző szociális hátterű diákok, 
csoportok együtt vesznek benne részt. 

Forrás:    Teenagers and Community service-  

a guide to the Issues, 2003. USA 



Az IKSZ programban résztvevő 

diákok számának alakulása  

(OH 2015. januári adatai) 



Kutatási adatok 

Két kutatás:  

•2014. november-december Támop 3.1.1. 4. 
alprojekt 1. téma keretében készült 
intézményvezetői kérdőív általános és középiskolák 
körében: 914/285 érintett intézmény töltötte ki. 
(A) 

•2015. 01.12. és 25. között Támop 3.1.1. 3. alprojekt 

7. téma IKSZ koordinátori 566 és vezetői kérdőíves 
519 online kutatás. (B/1, B/2) 

 



Megjelenik az IKSZ az iskola hivatalos 
pedagógiai programjában?  
(N=517, érdemben válaszolók, százalék) 



Az Önök intézménye hány részletben, hány 
évre elosztva szervezi meg az IKSZ keretében 
a diákok tevékenységeit? (N=520,  

több válasz lehetséges, érdemben válaszolók, százalék) 



Az IKSZ teljesítésének módjáról (pl. melyik 
évfolyamon, hány részre osztva stb.) a 
diákokra vonatkozóan ki hoz döntést az Önök 
intézményében?  
(N=511, érdemben válaszolók, százalék) 



Intézményi arculat szerint 

Közösségépítés 
Aktív 

állampolgárságra 
nevelés 

Személyiség-
fejlesztés 

Pályaorientáció 

Cél 



Folyamat  



Az Önök iskolájában a diákok hogyan 
viszonyulnak az iskolai közösségi 
szolgálathoz? (N=562, százalék, érdemben válaszolók) 



A jelenleg 11. évfolyamon tanuló diákok hány 
százaléka végezte el az IKSZ tevékenységi 
óráinak következő részét 2014. december 
végéig? (N=448) 



Véleménye szerint a jelenleg 11. évfolyamon 
tanuló, várhatóan 2016. májusi vizsgaidőszakában 
nappali tagozaton érettségiző diákok közül lesz 
olyan, akinek marad teljesítendő óraszáma a 12. 
évfolyamra (2015/2016-os tanévre)? (N=473) 



Véleménye szerint jellemzően mi az oka 
annak, ha a kötelező óraszám teljesítése a 12. 
évfolyamra marad? (N=274, több válasz is 

lehetséges, százalék) 



Milyen rendszerességgel fogadott diákokat 
IKSZ-re az elmúlt tanév során az önök 
intézménye? (N=645, százalék, érdemben válaszolók) 

2014.november-december 



Milyen területeken szervezett az Ön 
intézménye közösségi szolgálatot a 2013/14-
es tanévben? (N=276, százalék, érdemben válaszolók) 

2014. november-december 



Hogyan választották ki, milyen szempontok 
szerint azokat a konkrét 
fogadóintézményeket, ahol a diákok az IKSZ 
tevékenységet végezhetik? (N=521, több válasz 

lehetséges, érdemben válaszolók, százalék) 



Iskolán belüli tevékenységek 
forrás: Harruckern János Középiskola Gyula,  

Mezőberényi Evangélikus Gimnázium,  
Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, 

Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 

Iskolánk környezetének rendezése 

Az aulában lévő növények gondozása 

Az állagmegóvás keretei között terem felújítás 

Iskolaújság, ökoiskolai feladatok 

Adventi vásárra ajándékok készítése 

Vándorkiállítás, felvételik lebonyolítása 

Közös tevékenységek más  

társadalmi csoportokkal 

Összevont intézmények előnyben: 

Korrepetálás 

Séta gyermekekkel 

Öltöztetésben, étkeztetésben nyújtott segítség 

Ünnepség szervezése, fellépés 

Ajándékok, ruhaneműk gyűjtése 

 



Milyen területeken van haszna a saját 
intézményüknek az IKSZ-ből? (N=505, 

több válasz lehetséges, érdemben válaszolók, százalék) 



Iskolán kívüli tevékenységek 

Országos szervezetek, önkormányzatok 

Természetvédelem 

Magánszemélyek 

Szabadidős tevékenység 

Kulturális tevékenységek 

 



Tevékenységi modellek 
közül tudatos választás 
 
 
a) 3 évfolyamra elosztva (9-11. évfolyam) 
b) 2 évfolyamon elosztva (pl.10-11. osztály) 
c) 1 évfolyamra koncentrálva szervezik meg   (pl. 
10. osztály)    

d) Minden diák gyűjti az órákat, nincs rendszer az 

ütemezésben 

 



Hangsúlyok kialakítása  





Milyen módon ismerik el a koordinátor 
munkáját az intézményben? (N=529, több válasz 

lehetséges, érdemben válaszolók, százalék) 



Milyen módosításokat vezetne be az 
IKSZ-szel kapcsolatban? 



Tévhitek 

•3 területen kell 
szerezni tapasztalatot 

• Szülő munkahelyén 
nem lehet végezni 

• 3 évfolyamra kell 
elosztani 

• Csak iskolán belül, 

• Minden esetben kell 
megállapodás 

 

•Csak regisztrált 
szervezeteknél  

• Nyáron nem lehet 
végezni 

• Cégekhez, magán 
vállalkozásokhoz is 
lehet menni 

• Változó az időkeret 
életkor szerint 

 



A bevezetés kihívásai 



A jövőben milyen IKSZ-szel kapcsolatos 
témáról hallanának a fejlesztéseken, szakmai 
eseményeken? (N=510, több válasz lehetséges, 

érdemben válaszolók, százalék) 



Iskola lehetséges teendői 

A szülők tájékoztatása; 

Az intézményen belüli tevékenységek tudatos 
átgondolása; 

A pedagógiai programok napra késszé tétele; 

A fogadó szervezetek körének fokozatos bővítése; 

Nyári támogatása a tevékenységeknek; 

Lehetőségek teremtése a lemaradóknak (11. 
osztályosok); 

Pályázati lehetőségek felhasználása; 

Dokumentáció optimalizálása. 

 



Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet teendői 

 Adminisztráció segítése online programmal; 

 Tájékoztatás erősítése (hírlevél, kiadvány, portál, 
Facebook); 

Érzékenyítést segítő filmek; 

 Továbbképzések, tájékoztatók, műhelyek tartása; 

 Monitorozásban részvétel, jelentés; 

 Kutatási eredmények elemzése; 

 Összegző jelentés a döntéshozók felé. 

 



 
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

 
kozossegi.ofi.hu 

facebook.com/kozossegi.szolgalat 

kozossegi.szolgalat@ofi.hu 

 


