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Elemző tanulmány 

 

 

A tanulmányról 

 

A tanulmányban az önkéntesség és a felelősségvállalás témájára fókuszálunk a hazai 

tanárképzésben. Ehhez a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének gyakorlatát vesszük 

górcső alá, azon belül is egyrészt egy komplex hallgatói önkéntes programot, másrészt a 

törvény által deklarált kötelező közösségi pedagógiai gyakorlatot, harmadrészt pedig a téma 

tantárgyközi (cross-curriculáris) megjelenését mutatjuk be. Mindez összességben 

modellértékű összetevője lehet a tanárképzés pedagógiai kultúraváltásának, mely 

kultúraváltásnak párhuzamosan a közoktatásban is be kell következnie. Ahogy azt egyik 

interjúalanyunk is megfogalmazta: 

 

„Igazából nem tudok olyan dolgot mondani, ami itt és most fontosabb lenne, mint a 

társadalmi felelősségvállalás kérdése, képessége. És szerintem nem csupán a 

tanárképzésben fontos ez, hanem magának az értelmiségi létnek is az egyik 

nélkülözhetetlen összetevője. A pedagógustársadalomnak attitűdváltáson kell átesnie, 

illetve gazdagítania kell a módszertani repertoárját ahhoz, hogy képes legyen ezen a 

téren pozitívan hatni, formálni. Ez azonban számára is kizárólag saját élményű 

tanulással fejleszthető és sajátítható el.”  

 

A közösségi pedagógiai gyakorlat, közösségi szolgálati tanulás 

 

Az Európa Tanács – hazánk által is elfogadott – 2010-es chartája deklarálja, hogy a 

demokratikus állampolgárságra nevelésnek és az emberi jogi nevelésnek a közoktatáson kívül 
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a felsőoktatási intézményekben, különösképpen a pedagógusképzésben is meg kell jelennie.
1
 

A tanári felkészítés követelményeit tartalmazó hatályos jogszabályunk (KKK) ezt magában is 

foglalja, nevezetesen: a végzett tanár  

 alapvető tudással rendelkezik a társadalmi és csoportközi folyamatokról, a demokrácia 

működéséről; 

 elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt, szociális érzékenység, 

segítőkészség jellemzi; 

 nyitott a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelés iránt; 

 segíti a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének kialakulását, a demokratikus 

társadalomban való felelős, aktív szerepvállalás tanulását, a helyi, nemzeti és 

egyetemes emberi értékek elfogadását; 

 az iskola világában tudatosan törekszik az értékek sokféleségének elfogadására, nyitott 

mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására.
2
 

 

Mindezekhez koherensen illeszkedik a felelősségvállalás témája, amely – ha a KKK-t vesszük 

alapul – legkonkrétabb módon az ún. közösségi pedagógiai gyakorlatban realizálódhat. E 

gyakorlati formációt a jogszabály a következőképpen definiálja: „képzéssel párhuzamos 

közösségi pedagógiai gyakorlat szünidőben vagy szorgalmi idő alatt is teljesíthető közösségi 

szolgálat, mely egy adott tanulói korosztály tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének 

(táboroztatás, szakkörök, érdeklődési körök stb.) szervezési, vezetési, programkészítési, 

közösségépítési területein nyújt tapasztalatokat.”
3
 Intézményi szinten megfontolandó ennek a 

gyakorlatnak a nemzetközi service learning programok mintájára történő kialakítása, illetve 

oktatáspolitikai szinten e programok preferálása, támogatása.  

 

Az alábbiakban a service learning, azaz közösségi szolgálati tanulás fogalmához nyújtunk 

rövid nemzetközi kitekintést.
4
  

Adrew Furco Service-Learning: A Balanced Approach to Experiential Education című 

írásában a szolgálati és a tanulási célok szempontjai alapján különbözteti meg a közösségi 

szolgálati tanulás („service learning”) négy másik szolgálati jellegű tevékenységtől: a 

                                                           
1
 Európa Tanács chartája 2010, 12. o.  

2
 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és 

kimeneti követelményeiről.  
3
 uo.  

4
 Az angol service learning kifejezést tanulmányunkban közösségi szolgálati tanulásnak, a student szót pedig – 

mivel témánk szempontjából így releváns – hallgatónak fordítjuk (annak ellenére, hogy egyes források egyaránt 

vonatkoznak közoktatási és felsőoktatási programokra).  
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közösségi szolgálattól („community service”), az önkéntességtől („volunteerism”), a 

terepgyakorlattól („field education”), illetve a szakmai gyakorlattól („internship”). A Furcótól 

kölcsönzött ábra jól szemlélteti az egyes szolgálati jellegű tevékenységét céljait és 

hatásirányait.  

 

1. ábra: Szolgálati jellegű programok megkülönböztetése (forrás: FURCO 1996, 3. o.) 

 

Az ábrából láthatjuk, hogy míg a közösségi szolgálat és az önkéntesség esetén a segítésen, a 

kétféle gyakorlatnál pedig a tanuláson van a hangsúly, addig a közösségi szolgálati tanulást 

szándékosan úgy tervezik, hogy „egyformán hozzon hasznot a szolgálatot tevő és a 

szolgálatban részesülő fél számára, illetve hogy biztosítsa az egyenlő fókuszálást a végzett 

szolgálatra és a végbemenő tanulási folyamatra.”
5
  

A definíció eredetileg Robert Sigmon nevéhez fűződik, aki 1979-ben fogalmazta meg, hogy a 

közösségi szolgálati tanulásnak – mint tapasztalati tanulásnak – a „kölcsönös tanulásból” 

(„reciprocal learning”) kell kiindulnia, azaz csak az a folyamat nevezhető közösségi szolgálati 

tanulásnak, amely nemcsak a segített számára jár haszonnal, hanem a segítő személyes 

fejlődését is elősegíti.
6
  

A The National Society for Experiental Education definíciója szerint közösségi szolgálati 

tanulásnak számít minden olyan, ellenőrzött keretek között végbement szolgálati 

tapasztalatszerzés, amelynek során a hallgatónak határozott tanulási céljai vannak, és aktívan 

                                                           
5
 FURCO 1996, 5. o. (saját fordítás)  

6
 FURCO 1996, 2. o.  
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reflektál arra, amit a szolgálat során tanult.
7
 A The Corporation for National Service szerint a 

közösségi szolgálati tanulás olyan módszert jelent, amelynek során a hallgatók egy gondosan 

megszervezett szolgálatban való aktív részvétel közben tanulnak és fejlődnek. Fontos, hogy 

ez a szolgálat (1) egy közösségen belül zajlik, és ennek a közösségnek a szükségleteit elégíti 

ki; (2) valamilyen oktatási intézmény vagy valamilyen közösségi szolgálati program 

koordinálja az adott közösséggel együtt; (3) segíti az állampolgári felelősségvállalás 

kialakulását; (4) integrálódik a tantervbe vagy a közösségi szolgálati program oktatási 

komponenseibe, és felerősíti azokat; (5) strukturált időt biztosít a hallgatók számára a 

tapasztalatokra való reflektálásra.
8
  

Bár a közösségi szolgálati tanulás definíciójával kapcsolatban nincs teljes egyetértés a 

szakemberek körében, azonban a minőségi sztenderdek kérdésében viszonylagos konszenzus 

alakult ki. A témában megjelent korábbi írások általában az Alliance for Service-Learning in 

Education Reform (ASLER) sztenderdjére
9
, illetve ezek egy változatára az Essential Elements 

of Service-Learning 11 pontjára hivatkoznak. Ez utóbbi az alábbi kritériumokat tartalmazza.
 10

 

A hatékony közösségi szolgálati tanulás során: 

- világos oktatási-nevelési célok jelennek meg, melyekhez szükséges a tantárgyi fogalmak, 

tartalmak és készségek alkalmazása, illetve az, hogy a hallgatók részt vegyenek saját 

tudástartalmaik kialakításában;  

- a hallgatók olyan feladatokat végeznek, amelyek számukra kihívást jelentenek, és amelyek 

egyben fejlesztik őket;  

- az értékelést úgy végzik, hogy az támogassa a hallgatók tanulását, illetve dokumentálja és 

értékelje, mennyire sikerült a hallgatóknak elérni a tartalomra és képességekre vonatkozó 

sztenderdeket; 

- a hallgatók olyan szolgálati tevékenységet folytatnak, amelynek világos céljai vannak, 

kielégíti a közösség szükségleteit, és jelentős következményei vannak mind a hallgatók, mind 

mások számára; 

- a pedagógusok rendszerszintű fejlesztő és minősítő értékelést végeznek;  

- a hallgatóknak maximális beleszólási joga van a szolgálat kiválasztásába, megtervezésébe, 

kivitelezésébe és értékelésébe; 

- értékelik a sokféleséget, amit maguk a résztvevők, a gyakorlat és az eredmények is 

demonstrálnak; 

                                                           
7
 BILLIG 2000, 659. o.  

8
 The National and Community Service Act of 1990   

9
 „ASLER” 1993 

10
 Essential Elements of Service-Learning 1999 



5 
 

- bátorítják a közösséggel folytatott kommunikációt, az interakciót, a partneri kapcsolatot és 

közös munkát; 

- a hallgatókat felkészítik a szolgálat minden aspektusára (arra, hogy teljesen tisztában 

legyenek a feladataikkal és a szerepükkel, a feladatok által megkívánt készségekkel és 

információkkal, a biztonsági előírásokkal, illetve ismeretekkel rendelkezzenek azokról az 

emberekről, akikkel dolgozni fognak, és arról, hogy milyen érzékenységgel kell közelíteni 

hozzájuk); 

- a hallgatók reflexiója folyamatos, a reflexió módszertana összetett, támogatja a kritikai 

gondolkodást és a tanulási célok elérését; 

- összetett módszerek szolgálják a hallgatók szolgálati munkájának elismerését és további 

érvényesülését.
 
 

A nemzetközi meghatározások közül végezetül a National Youth Leadership Council széles 

körben használt sztenderdjének rövidített verzióját közöljük, amely szerint a közösségi 

szolgálati tanulás:  

- értelmes és az egyén számára releváns szolgálat; 

- tudatosan alkalmazott, tantervhez kapcsolódó (a tanítási célokkal és/vagy tartalmakkal 

összhangban álló) tanítási stratégia; 

- folyamatos reflexiót, önreflexiót igénylő tevékenység; 

- elősegíti a sokszínűség elfogadását és a résztvevők közötti kölcsönös tiszteletet; 

- aktív részvételt biztosít a fiatalok számára a folyamat egészében (a tervezéstől kezdve, a 

megvalósításon keresztül, egészen az értékelésig); 

- együttműködésen alapuló, a résztvevők számára kölcsönösen hasznos partneri viszonyt jelent; 

- magába foglalja a saját fejlődés folyamatos nyomon követését és értékelését; 

- illetve elegendő időtartamú és intenzitású ahhoz, hogy valós közösségi igényeket elégítsen ki, 

és elérje a kitűzött pedagógiai célokat.
11

 

 

A közösségi szolgálati tanulás nemzetközi gyakorlatával összhangban dolgozta ki a közösségi 

pedagógiai gyakorlatra vonatkozó – figyelemreméltó és követendő – koncepcióját az ELTE 

Pedagógiai és Pszichológiai Kara, és jelentetett meg hozzá érdemi útmutatót 2015-ben.
12

 A 

minimálisan 30 órát felölelő gyakorlaton részt vevő hallgatók egy szervezet munkájába 

bekapcsolódva végzik közösségi szolgálatukat (az előírt óraszámból legalább 20 óra a terepen 

töltött idő, és legalább 10 óra a felkészülési idő). A segédlet a végezhető tevékenységek 

                                                           
11

 K-12 Service-Learning Standards for Quality Practice 2008 
12

 CZETŐ–MÉSZÁROS 2015 
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tipikus példájaként említi a szakkörök, foglalkozások, programok szervezését és 

megvalósítását, illetve a gyermekotthonok, tanodák, segítő szervezetek munkájába való 

bekapcsolódást. A Mészáros-Czető szerzőpáros által készített útmutató praktikus módszertani 

leírást ad a közösségi szolgálat tervezéséhez, megvalósításához és a folyamatot kísérő, illetve 

lezáró reflexióhoz. 

A Miskolci Egyetem tanárképzésében 2015 őszén útjára induló közösségi pedagógiai 

gyakorlat megszervezése során az ELTE PPK segédletét, a Western Kentucky University 

(WKU) service learning útmutatóját, illetve a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetében 

2014-től működő Társadalom Igazságosság Felelősségvállalás (TIF) program elméleti, 

módszertani hátterét, kapcsolati hálózatát és tapasztalatait vettük alapul. Az intézményünk 

speciális igényeire adaptált közösségi pedagógiai gyakorlat részletes programterve, az ehhez 

kapcsolódó oktatói kézikönyv és hallgatói reflexiós portfólió előreláthatólag 2015 

szeptemberében nyeri el végleges formáját.   

Az említett Társadalom Igazságosság Felelősségvállalás (TIF) programot – amelyről az 

alábbiakban részletesen is szó lesz – a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet és a Csatárlánc 

önkéntes csoport indította el 2014-ben.
13

  

 

Röviden a Csatárláncról 

 

A Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének oktatói és hallgatói 2010-ben, a nagy borsodi 

árvizek idején keltették életre a Csatárlánc nevű önkéntes kezdeményezést. Az árvízvédelmi, 

majd a hónapokon át tartó kármentesítési munkálatok után a Csatárlánc önkéntes csoport 

tevékenysége átalakult, és „anyaintézménye” hagyományaiból, szellemiségéből kiindulva fő 

irányként a nehéz sorsú gyerekekkel való foglalkozást jelölte meg. A közösség tagjai három 

alapvető célt tűztek maguk elé:  

- az észak-kelet magyarországi régióra fókuszálva önkéntes megmozdulások szervezése,  

- egy hosszú távon is életképes (akcióképes, mozgósítható) önkéntes online közösség 

kiépítése, 

- a fiatalok (elsősorban a leendő pedagógusok és a miskolci középiskolások) társadalmi 

problémák iránti érzékenyítése, illetve önkéntességgel kapcsolatos attitűdjeik, motivációik 

formálása. 

                                                           
13

 TIF-program (http://www.csatarlanc.com/tif; http://www.tanarkepzo.hu/tif)    

http://www.csatarlanc.com/tif
http://www.tanarkepzo.hu/tif
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2011-től rendszeresen nyújtunk segítséget és szervezünk különböző programokat – többek 

között – gyermekvédelmi intézményekben élő, illetve tartós kórházi kezelés alatt álló 

gyermekek számára. A miskolci Aranyhíd Lakásotthonban hetente két alkalommal segítenek 

önkénteseink.   

A Csatárlánc és a Tanárképző Intézet 2003-ban közösen kapcsolódott a Norvég Civil Alap 

által támogatott és a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány által koordinált Demokrácia iskolája 

(DeMo) című projekthez, melyben 13 civil szervezettel dolgozunk és gondolkodunk együtt a 

demokratikus értékek/készségek és az önkéntesség elterjesztése érdekében.  

A Csatárlánc nem jogi személy (de rendelkezik demokratikus elveken alapuló működési 

szabályzattal és koordináló csoporttal), nem kezel pénzt, nem fogad pénzbeli adományokat, 

nincsenek szervezeti működési költségei, kizárólag önkéntesek alkotják (a Csatárlánc 

működési szabályzatát a melléklet tartalmazza). A Csatárlánc célja elsősorban annak 

elősegítése, hogy a támogatásra szoruló emberek és az önkéntes segítők egymásra találjanak. 

Ezt fejezi ki a Csatárlánc jelszava is: „Segítünk segíteni.” 

 

Társadalom Igazságosság Felelősségvállalás (TIF) program 

 

A kezdeményezés célja, hogy a hallgatók minimum 30 órányi önkéntes tevékenységek 

vállalásával 

- vegyenek részt szűkebb és tágabb környezetük alakításában, 

- szerezzenek széleskörű ismereteket és tapasztalatokat fontos társadalmi kérdésekről, 

köztük a szegénység és a társadalmi kirekesztés dimenzióiról, 

- kerüljenek élő kapcsolatba olyan szervezetekkel, csoportokkal, amelyek társadalmi 

problémák innovatív megoldását, többek között a szegénység és a társadalmi kirekesztés 

enyhítését tűzték ki célul, 

- szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat az önkéntes segítségnyújtás különböző formáiról, 

lehetőségeiről, 

- változzanak attitűdjeik (váljanak nyitottabbá, empatikusabbá, szociálisan érzékenyebbé), 

váljanak felelős értelmiségivé, illetve 

- aktívan járuljanak hozzá az önkéntesség kultúrájának további elterjedéséhez. 
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2. ábra: A közösségi pedagógiai gyakorlat és a TIF program a Miskolci Egyetemen 

 

A TIF programban való részvétel önkéntes. A programba bekapcsolódó hallgatók egy 

motivációs beszélgetésen, majd egy felkészítő foglalkozáson vesznek részt. Közösségi 

szolgálatuk során egy egyszerű jelenléti naplót, illetve egy előre megadott szempontokra 

épülő, reflektív portfóliót vezetnek. A Tanárképző Intézet a TIF programban legalább 30 

órányi önkéntes tevékenységet teljesítő hallgatók számára egy, a nemzetközi Youthpass 

tanúsítványhoz hasonló, angol és magyar nyelvű igazolást állít ki, amely bemutatja magát a 

programot, illetve igazolja a program során végzett tevékenységeket (lásd melléklet).  

A program nyitott az egyetem bármely karán tanuló hallgatók számára (jelenleg a 

Bölcsészettudományi, a Gépészmérnöki és Informatikai Karról, illetve a Zeneművészeti 

Intézetből vesznek részt hallgatók a programban). 2014-ben és 2015-ben a TIF programban 

résztvevő hallgatók nevelőotthonban élő, család nélkül nevelkedő gyerekek, valamint kórházi 

rehabilitációs osztályon gondozott, fogyatékkal élő gyerekek körében végeztek szervezett 

keretek között zajló, rendszeres segítő tevékenységeket. Az önkéntes feladatvégzést a 

Csatárlánc önkéntes koordinátorai segítik és kísérik nyomon (a TIF programba bekapcsolódó 

fogadó intézmények mindegyikében önkéntes koordinátorok tevékenykednek).  

 

A Segítő tanulás kurzusok 

 

A 2015/2016-os tanév őszi félévétől kezdődően a TIF programhoz kapcsolódóan 

összegyetemi szinten meghirdetésre kerül egy két féléves, szabadon választható reflexiós 

szeminárium (Segítő tanulás I-II.). A Segítő tanulás I. kurzus az Előítéletek és önismeret, a 
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Segítő tanulás II. pedig az Emberi jogok és felelősségvállalás alcímet kapja, amely arra utal, 

hogy milyen témakör mentén fókuszálódik a konkrét önkéntes tevékenységek reflexiója. A 

szabadon (azaz önkéntesen) választható, 2 kreditértékű szemináriumok minimálisan 15-15 óra 

önkéntes tevékenységet és 15-15 óra reflexiós kontakt órát jelentenek. A TIF programban 

résztvevő hallgatók számára a Segítő tanulás szeminárium(ok) elvégzése nem feltétel, csupán 

egy lehetőség.  

 

3. ábra: A TIF program felépítése 

 

A Segítő tanulás kurzusok kialakítása során – a fentebb már említett sztenderdek 

iránymutatásai mellett – figyelembe vesszük Howard felsőoktatásban folyó közösségi 

szolgálati tanulással kapcsolatos alapelveit, melyek az alábbiak.
14

  

 

I. A közösségi szolgálati tanulás kurzusnak szigorúnak és kihívásnak kell lennie: 

1. a kredit a tanulásért, nem a szolgálatért jár, 

2. az akadémiai szigorból nem lehet engedni, 

3. tanulási célokat kell kitűzni. 

 

II. A közösségi szolgálatnak elő kell segítenie a hallgatók tanulását: 

1. kritériumokat kell létrehozni a segítő tevékenységek kiválasztásához, 

                                                           
14

 HOWARD 2001 
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2. az oktatás-tanulás szempontjából megalapozott tanulási stratégiákat kell biztosítani ahhoz, 

hogy a közösségi szolgálati tanulás eredményes legyen és a kurzus tanulási céljai 

megvalósuljanak, 

3. fel kell készíteni a hallgatókat arra, hogy a közösségtől tanuljanak, 

4. minimalizálni kell a különbséget a közösségben és a tanteremben zajló tanulás szerepe 

között. 

 

III. A közösségi szolgálat kurzus új lehetőségekkel szolgál a kar számára: 

1. újra kell gondolni a közösségi szolgálati tanulás intézményben betöltött szerepét, 

2. fel kell készülni arra, hogy a hallgatók tanulási eredményeiben különbségek lesznek, 

illetve hogy az oktatók/szervezők mindezt nem tudják teljes mértékben irányítani, 

3. maximalizálni kell a kurzus közösséggel szembeni felelősségvállalását. 

 

A Segítő tanulás kurzusok során (illetve az egész TIF program során) kiemelt hangsúlyt 

fektetünk a folyamatos (szakmai) reflexióra, önreflexióra. Az alábbiakban az erre vonatkozó 

irányelveinket ismertetjük.
15

 

A reflexió a kulcsa annak, hogy a sajátélményű tapasztalatszerzés (a segítő tevékenység) 

tanulássá alakuljon. A hatékony reflexió: 

- integrálja a segítő tevékenység tapasztalatát a tanulási célokkal, 

- olyan komponenseket tartalmaz, amelyeket jól meghatározott kritériumok alapján lehet 

értékelni, 

- lehetőséget ad a közös és az egyéni visszacsatolásra, 

- elősegíti a felelősségvállalás fontosságának felismerését. 

A reflexiót azért tartjuk kiemelten fontosnak, mert 

- segít a hallgatóknak abban, hogy kifejezzék érzéseiket és esetleges aggodalmaikat, 

frusztrációjukat, 

- segít tanulássá, tudássá alakítani a szerzett tapasztalatot, 

- elősegíti az átgondolt véleményalkotást, 

- segít a hallgatóknak abban, hogy az új tapasztalatokat összefüggésbe hozzák saját 

életükkel, 

- segít felismerni azokat a dolgokat, amelyeket elsőre nem vettünk észre,  

                                                           
15

 A következő alapján: WKU Handbook 
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- segít az oktatóknak, a szervezőknek abban, hogy jobban fel tudják becsülni a 

felelősségvállalás és a tanulás mértékét, 

- a csoportos beszélgetések formájában végzett szóbeli reflexió elősegíti a kötődés és a 

bizalom kialakulását. 

A reflexió semmiképpen sem pusztán utómunka, jelen van a program egészében (a 

tapasztalatszerzés előtt, közben és után), állandó és nyílt folyamat, nem pedig leegyszerűsített 

konklúzió vagy mesterséges lezárás. 

A reflexió értékelése és osztályozása nagy kihívást jelentő, szubjektív feladat lehet. Az 

értékelés a TIF program alapvető része, osztályozást azonban kizárólag a 2015 őszétől induló 

Segítő tanulás kurzusok esetén alkalmazunk. Az értékelés során az alábbi értékelési 

szempontokból indulunk ki. 

 

Szint Kritérium 

Reflektív 

alkalmazó 

Érthetőség: A nyelvezet világos és kifejező. Az olvasó el tudja képzelni a 

leírt szituációt. Az absztrakt fogalmakat megfelelően megmagyarázza. A 

fogalmak magyarázata a nem tájékozott olvasó számára is érthető. 

Relevancia: A tanulási tapasztalat, amelyre reflektál releváns és fontos mind 

a hallgató céljai, mind a tanulási célok szempontjából. 

Elemzés: A reflexió túlmutat a tapasztaltak egyszerű leírásán, azt elemzi, 

hogyan járultak hozzá a tapasztaltak ahhoz, hogy a hallgató megértse 

önmagát, másokat és a kurzus tartalmát. 

Összekapcsolás: A reflexióban láthatóvá válik a tapasztaltak és más 

kurzusok anyaga közötti kapcsolat, a múltbéli tapasztalatok és a személyes 

célok. 

Önkritika: A reflexióból kitűnik, hogy a hallgató képes megkérdőjelezni 

saját elfogultságát, sztereotípiáit, előítéleteit, és ennek eredményeképp új 

gondolkodásmódot meghatározni. 

Tudatos 

alkalmazó 

Érthetőség: Az értetőség és pontosság tekintetében előfordul néhány kisebb 

hiba. 

Relevancia: A tanulási tapasztalat, amelyre reflektál releváns és fontos mind 

a hallgató céljai, mind a tanulási célok szempontjából. 

Elemzés: A reflexióból kitűnik, hogy a hallgató megpróbálja elemezni a 

tapasztaltakat, de elemzése nem elég mélyreható. 

Összekapcsolás: A reflexióban láthatóvá válik a tapasztaltak és a kurzus 

anyaga közötti kapcsolat, a múltbéli tapasztalatok és/vagy a személyes 

célok. 

Önkritika: A reflexióból kitűnik, hogy a hallgató képes megkérdőjelezni 

saját elfogultságát, sztereotípiáit, előítéleteit. 
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Reflektív 

kezdő 

Érthetőség: Az értetőség és pontosság tekintetében gyakoriak a hibák. 

Relevancia: A tanulási tapasztalat, amelyre reflektál nem világos az olvasó 

számára. 

Elemzés: A hallgató megpróbálja alkalmazni a tanulási tapasztalatot 

önmaga, mások és/vagy a kurzus fogalmainak megértésére, azonban nem 

sikerül kellő mélységben elemeznie. 

Összekapcsolás: A hallgató kevéssé vagy nem próbálja meg összekapcsolni 

a tapasztaltakat és a kurzus anyagát, vagy kapcsolatot találni a múltbéli 

tapasztalatok és/vagy a tanulási tapasztalatok között. 

Önkritika: Előfordul néhány kísérlet az önkritikára, azonban az 

önreflexiónak nem sikerül demonstrálnia az elfogultságok, sztereotípiák, 

előítéletek felismerését. 

Elfogadhatatlan Érthetőség: A megfogalmazás mindvégig érthetetlen és zavaró. A 

fogalmakat vagy nem tárgyalja, vagy helytelenül használja. 

Relevancia: A reflexió nagy része irreleváns mind a hallgató céljai, mind a 

tanulási célok szempontjából. 

Elemzés: A reflexió nem lép túl a tapasztalatok leírásán. 

Összekapcsolás: Nem hozza kapcsolatba a tanultakat és a tapasztaltakat. 

Önkritika: Nem tesz kísérletet az önkritikára. 

  

 

A felelősségvállalás tantárgyközi (cross-curriculáris) megjelenése a tantárgyi mátrixban 

 

A fentebb bemutatott „sajátélmény” jellegű programok mellett a Miskolci Egyetem 

Tanárképző Intézetének oktatói kiemelten fontosnak tartják, hogy a felelősségvállalás témája 

horizontális tartalomként megjelenjen a pedagógusképzés egészében. Ebből a célból a 

2015/2016-os tanév őszi félévéig elkészül egy tantárgyi mátrix, amelyben az érintett téma 

egyes vonatkozásai kerülnek fókuszba.  

Egy előzetes interjús felmérés nyomán az alábbi tantárgyi kapcsolódási pontokat tártuk fel:  

- Észak-magyarországi régió közoktatási problémái (társadalmi felelősség kérdése, történeti 

és társadalmi vonatkozású kurzuselemek), 

- Tanítás mestersége (státuszkezelés, méltányosság), 

- Szociálpszichológia (altruizmus, önkéntesség), 

- Pedagógiai helyzetgyakorlatok,  

- Környezeti nevelés,  

- Az iskola belső világa, 

- Projektpedagógia (a témához kapcsolódó pedagógiai projektek),  
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- választható szemináriumok (önkéntesség, társadalmi felelősségvállalás), 

- a tehetséggondozás szakirány tárgyai. 

Két oktató is kifejtette, hogy lényegében minden kurzusa során igyekszik ezt a témát 

megjeleníteni: 

 

„A társadalmi felelősségvállalás minden témánál megjelenik, alapvetően olyan 

szempontból, hogy a problémák, jelenségek hatását többféle szempontból vizsgáljuk, 

és kiemeljük azon csoportok szempontjait, akik nem tudják a saját érdekeiket 

képviselni.” 

 

„… rendre megjelenik a téma lényegében minden kurzusomon (ha a tematika egészen 

más irányú, akkor is mindig megtalálom a módját, hogy bekapcsoljam ezt a témát). 

(…) Az önkéntesség témáját saját önkéntes és kutatási tapasztalataim által szoktam 

beemelni az óráim tartalmába.” 

 

Az intézetigazgató szerint többek között ezt a kérdéskört szolgálják a tanulmányi 

kirándulások, amelyeket az oktatók mindig depressziós célállomásokra szerveznek, s ily 

módon érzékenyítő célokat társítanak hozzájuk.  

A kurzusok és a tanulmányi kirándulások mellett célirányos érzékenyítő programok 

szervezésére is sor kerül az intézetben:  

 

„A kurzusaimon kívül minden évben érzékenyítő foglalkozásokat is szervezek a 

hallgatók számára civil szervezetek bevonásával. A VáltóSáv Alapítvány 

foglalkozásán börtönviselt, a Melegség és megismerés programban LMBTQ 

fiatalokkal találkozunk és beszélgetünk, az UCCU Alapítvány roma fiataljai pedig a 

roma identitásról és kultúráról tartanak interaktív foglalkozást.” 

 

Elsősorban az interjútapasztalatokra, illetve az alábbi táblázatban foglalt további 

javaslatainkra épül majd az őszi félév kezdete előtt megrendezésre kerülő intézeti workshop, 

amely keretében elkészül egy tantárgyi mátrix, amely segítségével érdemibb módon 

integrálhatjuk képzési tartalmainkba a felelősségvállalás és az önkéntesség témakörét.  
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Tanegység 
Önkéntességgel és felelősségvállalással 

kapcsolatos tartalmak 

1. év 2. félév 

Bevezetés a pedagógiai 

tanulmányokba 

A pedagógia mint segítő foglalkozás. A személyes 

felelősség kérdése a pedagógiában. 

2. év 1. félév 

Oktatás és társadalom A szegénység mint morális kihívás. A jobb helyzetben 

lévők felelőssége. 

Általános pszichológia Szociálpszichológiai vonatkozások.  

2. év 2. félév 

Tanítás- és tanuláselmélet Tanuláselméleti összefüggések: az öntevékenység mint 

lehetőség a tanulásra; az ügyek melletti elkötelezettség 

mint tanulási motiváció. Iskolai összefüggések: a tanulók 

önkéntes munkája és a tanulásszervezés; 

projektpedagógia és önkéntesség; felelősségvállalásra 

való nevelés. 

Fejlődés-pszichológia A fogyatékkal élők iránti felelősség. 

Elméletek a nevelésről Az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás 

problémája a pedagógiában. Elsősorban Dewey! 

Szakmai önismeret Empátia, értő figyelem, segítő kapcsolat. 

3. év 1. félév 

Pedagógiai pszichológia Tanulók megismerése: tolerancia. A fogyatékkal élők 

iránti felelősség. 

Pedagógiai helyzetgyakorlatok Konkrét tanár-diák, diák-diák, tanár-szülő helyzetekben 

megjelenítve: empátia, tolerancia, nyitottság, 

felelősségvállalás. 

Szociál- és személyiségpszicho. Önkéntesség, altruizmus, lelkiismeretesség, nyitottság. 

3. év 2. félév 

Pedagógiai pszichológiai 

gyakorlat 

Tolerancia az osztályteremben, a tanulók megismerése. 

Tanulási nehézségek az 

iskolában 

A fogyatékkal élők iránti felelősség. 

Szociálpedagógia A szegény sorsú és veszélyeztetett gyerekek és fiatalok 

iránti felelősség. 

4. év 1. félév 

Tanítási gyakorlat (I. szak) A feldolgozás, reflexió során. 

Szakmódszertan I. (I. szak) Egyes szakok esetén konkrét tartalmi vonatkozások. 

 Szakmódszertan I. (II. szak) 
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4. év 2. félév 

Tehetségfejlesztés Vonatkozó iskolai programok. 

Tanítási gyakorlat A feldolgozás, reflexió során. 

Szakmódszertan II. (I. szak) Egyes szakok esetén konkrét tartalmi vonatkozások. 

 Szakmódszertan II. (II. szak) 

5. év 1. félév  

Szakmódszertan III. (I. szak) Egyes szakok esetén konkrét tartalmi vonatkozások. 

 Szakmódszertan III. (II. szak) 

5. év 2. félév  

Szakmódszertan IV. (I. szak) Egyes szakok esetén konkrét tartalmi vonatkozások. 

 Szakmódszertan IV. (II. szak) 

6. év 1. félév  

Összefüggő egyéni iskolai 

gyakorlat I. 

A feldolgozás, reflexió során. 

Követő szeminárium I. (I. szak) A feldolgozás, reflexió során. 

 Követő szeminárium I. (II. szak) 

Portfólió-konzultáció 

6. év 2. félév  

Összefüggő egyéni iskolai 

gyakorlat II. 

A feldolgozás, reflexió során. 

 
Követő szeminárium II. (I. szak) 

Követő szeminárium II. (II. 

szak) 

 

Félévekhez nem kötött 

tanegységek 
 

Szabadon választható tárgy 

Segítő tanulás I-II. (Service Learning I-II.): segítő 

tevékenységek, közösségi szolgálat a gyakorlatban, illetve 

annak reflexiója. A 2015/2016-os félévtől kitekintő 

tárgyként összegyetemi szinten is meghirdetésre kerül. 

Közösségi pedagógiai gyakorlat 
Segítő tevékenységek, közösségi szolgálat a 

gyakorlatban, illetve annak reflexiója.  
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Melléklet: A TIF tanúsítvány tartalma (az eredeti mintát külön melléklet tartalmazza) 

TIF TANÚSÍTVÁNY 

KISS ÁGNES 

(szül.: Miskolc, 1993. 05. 10.) 

részére, aki részt vett a 

Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet és a Csatárlánc csoport által szervezett  

Társadalom Igazságosság Felelősségvállalás (TIF) című programban,  

és teljesítette a TIF tanúsítvány kiadásához szükséges feltételeket.  

 

A TIF program általános bemutatása 

A TIF program célja, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók önkéntes tevékenységek vállalásával 

 vegyenek részt szűkebb és tágabb környezetük alakításában,   

 szerezzenek széleskörű ismereteket és tapasztalatokat fontos társadalmi kérdésekről, köztük a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés dimenzióiról,  

 kerüljenek élő kapcsolatba olyan szervezetekkel, csoportokkal, amelyek társadalmi problémák 
innovatív megoldását, többek között a szegénység és a társadalmi kirekesztés enyhítését tűzték ki célul,  

 szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat az önkéntes segítségnyújtás különböző lehetőségeiről, 

 változzanak attitűdjeik (váljanak nyitottabbá, empatikusabbá, szociálisan érzékenyebbé), váljanak 
felelős értelmiségivé, 

 aktívan járuljanak hozzá az önkéntesség kultúrájának további elterjedéséhez. 

 

A TIF program keretében a Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet és a Csatárlánc csoport az alábbi 
típusú foglalkozásokat, tevékenységeket, kurzusokat szervezi a Miskolci Egyetem hallgatói számára:  

 önkéntes tevékenységek (felkészítéssel és feldolgozással), 

 érzékenyítő beszélgetések, foglalkozások (szakemberek, civil szervezetek bevonásával), 

 szabadon választható egyetemi kurzusok (Segítő tanulás I., Segítő tanulás II.).  

 

A TIF Tanúsítvány kiállításának feltételei: 

 legalább 30 óra önkéntes tevékenység teljesítése a Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet és a 
Csatárlánc csoport által szervezett szociális jellegű segítő programokban, 

 részvétel a motivációs beszélgetésen, a felkészítő foglalkozáson és a reflexiós foglalkozásokon, 

 előre megadott szempontok alapján egy reflektív portfólió, illetve egy jelenléti napló vezetése, 

 előre megadott szempontok alapján egy kötetlen terjedelmű reflexiós esszé benyújtása.  
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TIF TANÚSÍTVÁNY – MELLÉKLET 

KISS ÁGNES az alábbi módon teljesítette a TIF programot. 

 

Az önkéntes tevékenység adatai: 

 időszak: 2015. február – 2015. június, 

 helyszín: Aranyhíd Gyermekotthon és Lakásotthon (3515 Miskolc, Egyetem u. 1.), 

 segítettek köre: gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, család nélkül nevelkedő, 8-18 év közötti 
gyerekek, 

 teljesített óraszám: 32 óra. 

 

A program során végzett konkrét önkéntes tevékenységek:  

 egyéni foglalkozások: iskolai tanulás segítése, hangszeres fejlesztés, angol nyelvi fejlesztés, egyéni 
beszélgetések, 

 csoportos foglalkozások: mozgásos és fejlesztő játékok, kreatív és kézműves tevékenységek, kulturális 
és zenés programok,  

 iskola és gyermekotthon közötti gyerekkísérés, 

 egyéni és csoportos programok tervezése, szervezése, 

 programokhoz eszközök tervezése, készítése.  

 

A fent nevezett konkrét tevékenységek, programok során az alábbi területeken fejlődhetnek a hallgatók 
attitűdjei, kompetenciái, ismeretei: 

 nyitottság, szociális érzékenység, empátia, felelősségtudat, önkéntes motiváció,  

 problémaérzékenység, problémamegoldás, konfliktuskezelés, 

 önállóság, kezdeményezőkészség, önálló döntéshozatal,  

 tanulás/fejlődés aktív támogatása, mentorálás, motiválás,  

 csapatmunka, együttműködés, közösségfejlesztés, hatékony kommunikáció, 

 tervezés, szervezés, alkalmazkodás, flexibilitás,  

 kreativitás,  

 reflexió, önreflexió, kritikus gondolkodás, 

 társadalmi, szociokulturális jelenségek értelmezése,  

 gyermek- és ifjúságvédelmi ismeretek, pedagógiai ismeretek.  

 

Miskolc,   

P.H. 

 

Karlowits-Juhász Orchidea 
koordinátor  
Csatárlánc 

dr. Ugrai János 
egyetemi docens, főigazgató 
ME BTK Tanárképző Intézet 
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TIF CERTIFICATE 

ÁGNES KISS  

(born on 10. 05. 1993 in Miskolc)  

participated in the Society Justice Responsibility Program (TIF), organised by  

the Institute of Teacher Training, University of Miskolc (ME BTK) and Csatárlánc, 

and met the requirements for issuing the TIF certificate. 

 

General description of the TIF program  

The goal of the TIF program is to enable students in higher education to take up volunteering in order to 

 participate in shaping our immediate and wider environment,  

 gain extensive knowledge of and experience in crucial social issues, including dimensions of poverty 
and social exclusion  

 come into contact with organisations and groups which aim at innovatively solving social problems, 
such as alleviating poverty and social exclusion, 

 gain first-hand experience in and knowledge of various opportunities for voluntary assistance,  

 change their attitudes (be more open, empathetic and socially sensitive) and become responsible 
intellectuals, 

 and actively contribute to further spreading the culture of volunteering.  

 

In the context of the TIF program, the Institute of Teacher Training (ME BTK) and the group Csatárlánc 
organises the following types of work, activities and courses for the students of the University of Miskolc:  

 voluntary activities (with preparing and processing), 

 discussions and activities for sensitisation (with the help of experts and civil society organisations)  

 optional courses at the university (Service Learning I. and II.). 

 

Prerequisites of issuing the TIF certificate: 

 at least 30 hours of voluntary work in one of the social assistance programs organised by the Institute 
of Teacher Training (ME BTK) and Csatárlánc  

 participation in motivational discussion, a preparatory course and reflectivity training, 

 preparing a reflective portfolio and keeping a journal of attendance, based on pre-determined criteria, 

 handing in a reflective essay with no maximum length, based on pre-determined criteria. 
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TIF CERTIFICATE – APPENDIX 

ÁGNES KISS met the requirements of the TIF program as follows.  

Details of voluntary work:  

 location: Aranyhíd Children’s Home and Group Home (1 Egyetem utca, Miskolc, 3515) 

 beneficiaries: children aged 8-18, under child and youth protection, not raised in families  

 time period: February 2015 – June 2015, 

 number of hours: 32. 

 

Voluntary activities carried out in the program:  

 individual activities: helping with school-work, development with musical instruments, English 
language development, one-on-one discussions, 

 group activities: movement and development activities, creative arts and crafts activities, cultural and 
musical programmes,  

 accompanying children on their way between the children's home and the school, 

 planning and organising individual and group activities, 

 designing and making tools for programmes.  

 

The activities and programmes specified above helped develop the student’s attitudes, competences and 
knowledge in the following areas:  

 openness, social sensitivity, empathy, responsibility, volunteer motivation,  

 problem-sensitivity, problem-solving, conflict management, 

 independence, a sense of initiative, autonomous decision-making,  

 active assistance of learning/development, mentoring, motivating,  

 teamwork, cooperation, community development, effective communication,  

 planning, organising, adjusting, flexibility,  

 creativity,  

 reflection, self-reflection, critical thinking,  

 interpreting social and socio-cultural phenomena,  

 knowledge of child and youth care, knowledge of pedagogy.  

 

 

Miskolc,   

L.S. 

 

Orchidea Karlowits-Juhász  
coordinator  
Csatárlánc 

dr. János Ugrai  
associate professor, director general 

Institute of Teacher Training, ME BTK 
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Melléklet: A Csatárlánc Működési szabályzata 

Érvényes: 2015. február 4-től visszavonásig 

 

 

I. A Csatárlánc  

A Csatárlánc önkéntesek hálózata. Azt kívánja elősegíteni, hogy a segítségre szoruló emberek 

és támogatást igénylő ügyek, valamint az önkéntes segítők egymásra találjanak. Ezt fejezi ki a 

Csatárlánc jelszava: „Segítünk segíteni.” 

A Csatárlánc rendszeres és akciójellegű önkéntes programokat, tevékenységeket szervez, 

koordinál és valósít meg. Vállalásaival elsősorban a rászoruló gyerekekre fókuszál. 

A Csatárlánc nem jogi személy, nem kezel pénzt, nem fogad pénzbeli adományokat, 

nincsenek szervezeti működési költségei, kizárólag önkéntesek alkotják, akik a Csatárlánc 

keretében végzett tevékenységeikért semmiféle díjazásban, juttatásban nem részesülnek.  

A Csatárlánc minden tevékenysége független a mindenkori kormányzattól és a politikai 

pártoktól. 

II. A Koordináló Csoport 

A Csatárlánc stratégiai döntéshozó szerve a Koordináló Csoport (a továbbiakban: KCs). A 

KCs különösen a következő kérdésekben dönt: 

a. segítő tevékenységek, programok;  

b. felelősök kijelölése; 

c. aktivisták felkészítése; 

d. viselkedési és etikai kódex megalkotása, illetve megismertetése az aktivistákkal; 

e. együttműködés más szervezetekkel, intézményekkel, hálózatokkal; 

f. a Működési szabályzat elfogadása, módosítása; 

g. a KCs kiegészítése új tagokkal, KCs-tagság felfüggesztése. 
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A KCs-t első alkalommal a Csatárlánc alapítója hozza létre a szervezőmunkában 

legaktívabban részt vevő önkéntesekből. 

A KCs legfeljebb 6 tagú lehet. A KCs-ben nem lehetnek többségben közeli hozzátartozók, 

illetve ugyanazon intézmény/szervezet munkatársai. 

A KCs új tagokkal egészülhet ki (legfeljebb 6 főig), ha az új tag jelölését a KCs egyhangúlag 

elfogadja. 

A KCs-tagság megszűnhet kilépéssel vagy a KCs többi tagjának egyhangú szavazatával. 

A KCs döntéseit konszenzussal hozza. Ha a tagoknak nem sikerül egyetértésre jutni, és az ügy 

természete megkívánja a döntést, akkor sorsolással kell dönteni. 

A KCs összetételét és a szabályzatok változását legfeljebb 3 napon belül nyilvánosságra kell 

hozni a Csatárlánc honlapján. 

III. Az aktivisták 

A Csatárlánc munkájában tartósan részt vevő önkéntesek az aktivisták. 

Az aktivisták a KCs-tól állandó feladatköröket, megbízatásokat kaphatnak. 

Az aktivisták önkéntes munkájukat autonóm módon, önállóan és teljes felelősséggel végzik 

mindaddig, amíg a KCs bizalmát élvezik. 

Az aktivisták névsorát nyilvánosságra kell hozni a Csatárlánc honlapján (amennyiben az 

aktivista hozzájárul ahhoz). 

Záró rendelkezések 

A Csatárlánc Működési szabályzata nyilvános, azt elérhetővé kell tenni a Csatárlánc 

honlapján. 

A Működési szabályzatot különösen meg kell ismertetni mindazokkal a 

személyekkel/intézményekkel, akik/amelyek a Csatárlánc segítségét igénybe veszik, továbbá 

a Csatárlánc aktivistáival. 


