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Miért lehet jó? 

 

Forrás: Skrapski Árpád- Kopp Mária: A bizalom mint a társadalmi tőke központi jellemzője, 2008. 
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Az önkéntesek kor szerinti megoszlása 
az Európai Unió tagállamaiban 

A tendencia Az országok 

  
Fiatal emberek és fiatal felnőttek legaktívabbak az 
önkéntességben (15-30 év) 
 

Bulgária, Csehország, Lettország, Litvánia, 
Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, 
Spanyolország 

  
Felnőttek a legaktívabbak (30-50 év) 
 

Belgium, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, 
Magyarország, Portugália, Svédország 

  
Önkéntesség viszonylag magas szintje minden 
korcsoporton keresztül 
 

Ausztria, Franciaország, Németország, Írország, 
Olaszország, Hollandia, Egyesült Királyság 

  
Idősebb emberek növekvő részvétele 
 

Románia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, 
Belgium 

Forrás: Volunteering in the European Union, GFK,2010. 
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Miért lehet jó? 

 

Te megállnál segíteni? 

1000-ből két óra alatt 
mindössze 6 ember segítene 
egy magára hagyott 
csecsemőn!  

UNICEF 

 

•   
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Az IKSZ  

bevezetésének előzményei 
 

 

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 
•  rendszeres, konkrét tevékenység 

•  sokszínűség, felkészítés-tevékenység-feldolgozás, az iskola arculatának 
része 9. évfolyamon egész évben 

Waldorf School 
• szociális gyakorlat 

• 11. évfolyam, 3 hetes gyakorlat, szabad feladatválasztás, életstratégia 

Karinthy Frigyes Gimnázium 
• International Baccalaureate: Creativity- Action- Service, name: community 

service 

• KEKSZ program: Kreativitás, Erőbedobás, Közösségépítés, Szolgálat 

    

 TÁRsadalmi Szolidaritás Program: Európai Önkéntesség Éve 2011.  148 
intézmény, 30 óra, 3 hónap alatt 
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Önkéntesség 
Szolgálat 

Kommunikáció   
Problémamegoldás 

Szociális kohézió 
Állampolgári aktivitás 

Szolidaritás 

Oktatás 
   Tanulás 

 
Állampolgárságra 

nevelés 

Emberi jogok  
                        

Társadalmi 
Felelősségvállalás 

Támogatás  

Fenntartható fejlődés 
és környezetvédelem 

Csoportkohézió 

Közösségi 
Szolgálat 

 Pedagógiai és segítő cél 

Élménypedagógia 

Tapasztalati úton történő 
egymástól tanulás 
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A közösségi szolgálat keretei között 

a) az egészségügyi, 

b) a szociális és jótékonysági, 

c) az oktatási,  

d) a kulturális és közösségi, 

e) a környezet- és természetvédelemi,  

f) a katasztrófavédelmi, 

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, 
tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős 

területen folytatható tevékenység. 
 

a 20/2012. évi EMMI rendelet  133. § (1) bekezdése alapján 

 
      

A hét  
tevékenységi terület 
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A fogadó szervezetek 

feladatai 
 

• a cél meghatározása az intézmény egészében 

• az arculatba illeszkedő tevékenység meghatározása    
(milyen korosztály számára, hány órában, milyen 
gyakorisággal) 

• a szükséges peremfeltételek (felkészítés, felügyelet, 
igazolás,eszközök) 

• kapcsolatfelvéteI az intézményekkel, egyeztetés, 
dokumentálás 

• regisztráció Közösségi Szolgálat Portálon 
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Tervezés a közösségi szolgálatra 
az iskolákban I. 

A tapasztalatok összegyűjtése: 

• a tanulók ötletei, motivációi 

• a pedagógusok ötletei, tapasztalatai, motivációi 

• az intézmény arculata 

• a szülők ötletei, tapasztalatai 

• a korábbi gyakorlatok, szemlélet megléte 

• a pedagógiai programmal összhangban lévő tevékenységi 
körök listája 

• az önkormányzattal, civil szervezetekkel való együttműködés 
lehetőségei 
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Tervezés a közösségi szolgálatra 
az iskolákban II. 

A tanulókat tájékoztatni kell  
• a lehetőségekről,  
• a helyekről,  
• illetve a tevékenységekről. 
Szempont: szabad választás 

A szülőket is tájékoztatni kell 
• a lehetőségekről, valamint 
• a lebonyolítás menetéről. 

Szempont: motiváció, bevonás 

A megszervezés szempontja: 
maximálisan 3 óra tevékenység végezhető 
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Érzékenyítés 

 
• Rossz célok 

• Ismerjék meg a 
fogyatékkal élő 
gyerekeket  

• Szeretetet fognak adni 

• Tudják le az 50 órát 

• A 10 méteres kerítés 
legyen lefestve 

 

 

• Jó célok 

• Szeretném megtudni miként 
élnek a  gyerekek 

• Hogyan érzik magukat, miért 
szomorúak, mivel lehet őket 
felvidítani 

• Szeretném elérni azt, hogy 
várjanak, és fontos legyek 

• Célom, hogy tudatosan 
megéljem a saját érzéseimet a 
tevékenység egyes fázisai 
során 
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A közösségi szolgálat 
lebonyolítása 

• Az iskola pedagógiai programjában rögzíti, mely 
évfolyamon, vagy évfolyamokon és mely tevékenységi 
körben iskolán belül és kívül szervezi meg a közösségi 
szolgálatot. 

• A tanulók és pedagógusok felkészítésének lehetséges 

módjai, 60 órás ingyenes tanártovábbképzés 
ősszel! 

• A programra való felkészítés megszervezése. 

• A szolgálat szervezése a fogadószervezeteknél, 
magánszemélyeknél. 

• Kísérés, a program zárása, közös értékelés. 
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IDŐ AZ ÉV TESZI RENDJE 

Szeptember Egyeztetés az intézményekkel, tanárok felkészítése, 
Önkéntes központokkal való kapcsolatfelvétel 

Október  eleje Bevezető tréning,  öt órában helyválasztás,  
beosztás 

Október közepe Szolgálati hely megismerése, a  feladatok felvétele 

Október-Május A szolgálat végzése 

December  Első reflexiós tréning 2 óra 

Március  Második reflexiós  tréning  

Május vége Felkészülés a bemutatóra 

Utolsó tanítási hét Zárás az egész iskola  előtt,   
„TESZI” láng átadása 
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Az iskolai közösségi 
szolgálat irányítása  

A középiskola intézményvezetője jelöli ki az iskolai koordinátort, aki 
felelős: 

• a diákok felkészítésért – fogadó intézmények 

• a pedagógiai feldolgozásért – szülő, osztályfőnök 

• a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért – Önkormányzat, 
Pedagógiai Intézet 

• adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért – fogadó szervezet, 
iskolatitkár, kolléga, idősebb diákok 

• a diákok bevonásáért a folyamat egészébe - osztályfőnök 

• a tevékenységek elismeréséért – iskolavezetés, szponzor,  

• az együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért- fogadó 
szervezet, szülők. 
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A közösségi szolgálat 
dokumentációja 

 

 A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus 
a tanuló előmenetelét rögzíti a dokumentumokban: 

 

• a tanuló által kitöltött Jelentkezési lapon  

• osztálynaplóban és a törzslapon 

• igazolás két példányban 

• Közösségi szolgálati napló 

 

• iratkezelési szabályzat 

•  az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor 
bevonásakor az iskola és a felek együttműködési megállapodást 
kötnek egymással 
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A tevékenység ciklus 

 
Tervezés 

Előkészítés 

Tevékenység 

Reflexió Tevékenység 

Reflexió 

Bemutatás 

Megosztás 
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Egészségügy 

 
• Speciális előkészítést igénylő terület  
• Több adminisztrációval és felelősséggel jár 
• Többnyire csak 16 éves kortól fogadnak diákokat 
• Egyszerre egy időben kis létszám 
• Szülői hozzájárulás egészségügyi állapotról kell, kórházi osztályonként 

más egészségügyi előfeltétel lehetséges 
• Nagyon fontos a jó mentor a tevékenység során 

 

Felelősség 
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Szociális intézményekben 
 

 

 

 

 
A területek egy részén kell csak 
együttműködési megállapodást 
kötni. 
A kölcsönös tisztelet és a 
partneri viszony nagyon fontos. 
A fogadó szervezetek jó, ha 
jelenléti ívet vezetnek. 
A tevékenységek 
megvalósulhatnak komplex 
programként (sétáltatás, 
orvoshoz kísérés, bevásárolás, 
színházba kísérés, közös 
farsang), stb. 
A program lényege a szociális 
érzékenyítés, generációk 
összekapcsolása, egymástól 
való tanulás. 

Kölcsönösség 
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Oktatás és Kultúra 

 

 
Lehetőség van az iskola falain belül is kisebbek korrepetálásával,  mások  
oktatásával teljesíteni. 
Lehet múzeumokban, könyvtárakban, kultúrházakban is végezni. 
Fontos, hogy a tanulás és szolgálat együttesen jelenjen meg! 
  

Egymás támogatása, változatosság 
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     Környezet- és természetvédelem 

 

 A fő cél a személyes kapcsolatokon keresztüli tanulás. Ide sorolható az állatmenhelyek 
tevékenysége is. Azoknak, akik nehezen teremtenek kapcsolatot jó lehetőség. A 
szemétszedés önmagában csak önkéntesség. 

arányosság 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=suI9_c4mHWpdUM&tbnid=7gyVdLMsxCMNdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://5mp.eu/web.php?a=kossuth94&o=kONZartXyO&ei=nTsKUvjlBsbptQaSr4GoDw&bvm=bv.50500085,d.bGE&psig=AFQjCNGdrLN2A1xLfDqjtRk4mxuXhS7FjQ&ust=1376488662544208
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Az óvodás korú, sajátos nevelési igényű 
gyermekekkel, tanulókkal és az idős 

emberekkel közös sport- és szabadidős 
tevékenységek 

  

 
 

határaink megismerése, előítéletek feloldása, érzelmi intelligencia, érzékenyítés 

Részrehajlás mentesség 

A lakhely 

közösségének 

erősítése 
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Katasztrófavédelem 

Pályaorientáció 

Önkéntesség 
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A pedagógiai haszon 

• Élménypedagógia az iskola falait „lebontja” 

• Szociális,társadalmi érzékenyítés 

• Hatás a tanár-diák-szülő viszony rendszerre 

• A tanuláshoz való viszony javul 

• Pályaválasztás szempontjából motiváló 

• Az agresszió csökkenése  

• Az iskolai keretek között rosszul teljesítők számára 
kitörési lehetőség 

• Életstratégia, önismeret 
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Közösségi Szolgálat Portál 
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A partner megtalálása 

 

 

 

 

 

Sablonok 

Jó gyakorlatok 

Törvényi háttér 

Gyakran Ismétlődő Kérdések 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

Az iskola részletes oldala 

• Bemutatkozás és fülek 
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kozossegi.ofi.hu 

https://facebook.com/kozossegi.szolgalat 

kozossegi.szolgalat@ofi.hu 

http://www.kozossegi.ofi.hu/
https://facebook.com/kozossegi.szolgalat
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   „Történelmi pillanatokban, válságban sokkal erősebbre 
 szőhető a   közösségi háló…” (Kopp Mária) 

 

   

Köszönöm a figyelmet! 

100 000 diák/év 

50 óra/diák           5 millió óra/év               

GDP-re is hat! 


