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6 Előszó

Előszó

A kézikönyvben írunk az iskolai közösségi szolgálat mint pedagógiai eszköz céljáról, 
alapelveiről, a felkészítés és feldolgozás módszertanáról és gyakorlatáról, valamint 
projekteket mutatunk be. Külön fejezetet szentelünk a dokumentációnak, azok szá-
mára, akik még bizonytalanok a program bevezetésének mikéntjében. Azoknak a 
pedagógusoknak is szól egy fejezet, akik még jobban elmélyülnének ebben az új sze-
repben, és egy adott osztállyal vagy csoporttal lehetőségük van hosszabban dolgozni. 
A felkészítésnél használható kisfilmeket is csokorba gyűjtöttük, valamint a fogadó 
szervezeteknek is írtunk egy külön fejezetet.

A kézikönyvet nem kizárólag  az osztályfőnökök számára állítottuk össze, bár őket 
tartottuk leginkább szem előtt, hiszen legkönnyebben az osztályfőnöki munkához 
kapcsolható a közösségi szolgálat támogatása. Természetesen a szaktanári munka ré-
szévé is válhat, ha olyan feladatok elvégzésében támogatják a diákokat, amelyek so-
rán tantárgyi tudást használnak segítő tevékenységük közben. (Például történelemből 
korrepetálnak rászoruló gyerekeket, számítógépes segítséget adnak idős embereknek, 
számadatokat értelmeznek és elemeznek egy környezetvédelmi projektre való 
felkészülésükkor.)

Azt reméljük, hogy az iskolavezetőségtől kezdve az iskolapszichológusokon, iskolai 
szociális munkásokon keresztül az érdeklődő szülőkig, a fogadó szervezet koordiná-
toráig mindenki talál a kézikönyvben inspiráló, segítő fejezeteket, ötleteket, gondo-
latokat. Fontosnak tarjuk, hogy mindenki lássa, az 50 óra közösségi szolgálat elvég-
zésének támogatása pedagógiai feladat. Fontos továbbá, hogy ez a tantestület közös 
feladata, és az adott iskola vezetőségére és pedagógusaira van bízva, hogy megbeszél-
jék, pontosan kinek mi a szerepe, felelőssége ebben. A koordinátor szerepe lehet ki-
emelt, de semmiképpen sem egyedül az ő feladata és felelőssége az IKSZ támogatása. 
Miként a fogadó szervezet is belátása és kapacitásai mértékében vállalhat szerepet 
ebben a pedagógiai munkában.

Szeretnénk azt is hangsúlyozni, hogy a cél az, hogy a diákok tapasztalatokat, jó 
élményeket szerezzenek a segítségnyújtás, felelősségvállalás területén. Több fajtája, 
mélysége van a segítő tevékenységeknek, de mindegyiknél annak az alapelvnek kell 
érvényesülnie, hogy a diák tudja és értse, kinek és miért segít, és utána lássa és belássa, 
segítsége hasznos volt-e (amennyiben nem, akkor miért nem). Mindenképp köszön-
jük meg a diák munkáját, és kapjon visszajelzést.

Végezetül mi, a kézikönyv szerzői is szeretnénk köszönetet mondani minden peda-
gógusnak és szervezetnek, akiknek az elhivatott munkája és tapasztalata nélkül nem 
születhetett volna meg ez a kézikönyv.
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BEvEzEtés

Magyarországon a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi vizsgák 
megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A közösségi szolgálat 
megszervezése, a diákok felkészítése, munkájuk facilitálása és mentorálása, valamint 
a pedagógiai feldolgozás a legtöbb magyar pedagógus számára új szerep, amelyet 
nemcsak a tantermi munkájával kell összeegyeztetnie, hanem a tanári kar többi tag-
jával is összhangban kell végeznie. Egy középiskolai pedagógusnak számos nevelési 
célja van, és számos nevelési eszköz, pedagógiai módszer áll a rendelkezésére. Hitele-
sen és hatékonyan akkor tudja ezeket az eszközöket alkalmazni, ha a célok világosak 
és számára is fontosak, ha ismeri az eszközök használati módszereit, valamint ha a 
használathoz adottak a feltételek is. Az iskolai közösségi szolgálat is egy pedagógiai 
eszköz, sikeres használatához ismernünk kell a céljait és módszertanát.

A törvény bevezetése kapcsán az iskolavezetőknek rengeteg felmerülő gyakorlati 
és szakmai kérdésre kellett választ keresniük. A praktikus kérdéseken túl (hogyan 
kell dokumentálni a tevékenységeket, mennyire szabályozza a törvény a tevékenységi 
köröket stb.), a nehezebben megválaszolható kérdések a feladatok és a felelősségek 
elosztására vonatkoznak, a módszertanról és a jó gyakorlatokról szólnak, a felkészülésre 
és a képzésekre, valamint a koordináló pedagógusok és szakemberek munkájának és 
munkaidejének felhasználására vonatkoznak. A válaszadás nehézsége többek között 
abban rejlik, hogy minden iskolának lehetnek speciális kérdései, és a válaszokat is 
csak az iskola eddigi tapasztalatai, az alkalmazott pedagógiai módszerek, a diákok 
és tanárok ismeretében lehet végiggondolni az intézmény arculatának megfelelően. 
Nincs egységes megoldás, nincsenek változtatás nélkül átvehető gyakorlatok; minden 
iskolának saját maga és környezete ismeretében kell kialakítania és meggyökereztetnie 
a programját. Az iskolai közösségi szolgálat diák és pedagógus számára egyaránt új 
lehetőségeket teremt, ám többletmunkát is jelent, így nagy kihívás megtalálni, hogy ez 
az újfajta pedagógiai módszer hogyan tehető tartalmassá, hatékonnyá és izgalmassá.

Ahhoz, hogy egy iskolában megfelelő minőségű és változatosságú közösségi szol-
gálati program működjön, mindenképpen szükségesek megfelelő anyagi és humán 
erőforrások, a programért felelős és szakmailag felkészült pedagógusok, valamint tá-
mogató iskolavezetés és tanári kar. Ez komoly csapatmunkát igényel a programért 
felelős tanároktól és lényegében az egész tanári kartól. Nagyon fontos a szülők teljes 
körű tájékoztatása és esetleges bevonása a szolgálati tevékenységek tervezésébe, meg-
valósításába. Továbbá érdemes tájékoztatni és bevonni a helyi közösség különböző 
tagjait is. Amennyiben valamilyen szervezetnél vagy intézménynél történik a szolgá-
lati tevékenység, akkor ott is szükség van egy koordinátorra. A szolgálati program si-
keréhez elengedhetetlen mindkét fél felkészítése, a tevékenység mindkét oldalon tör-
ténő előkészítése, valamint a folyamatos kommunikáció. A legfontosabb pedig, hogy 
a diákoknak a program elején meg kell érteniük, hogy személyes célokat kell megfo-
galmazniuk a szolgálati tevékenységgel kapcsolatban, hogy nekik kell megtervezni és 
végigcsinálni a szolgálatot, végül reflektálniuk kell arra, amit tanultak a programból. 
Természetesen a tanárok segítik a munkájukat, de a tanulási eredményekkel is ők 
maguk fognak majd elszámolni.

 

tanulási cél

A közösségi szolgálatból való tanulás a tapasztalati tanulás egyik formája, és az ilyen 
programnak számos készség fejlesztése lehet a célja. Fejlesztheti például a demokrati-
kus készségeket: az együttműködést, a felelősségvállalást, a részvételt, az empátiát, a 
kritikus gondolkodást, a problémamegoldást, a döntéshozatalt, az önbizalmat, az ér-
zelmi intelligenciát, a kommunikációt, a kreatív gondolkodást és a hiteles vezetői kész-
ségeket.1 Cél lehet a projektmunkában való tapasztalatszerzés, a közösségfejlesztés, a 
társadalmi szolidaritás és együttműködés erősítése vagy akár a pályaválasztás segítése.

„A program magyarországi meghonosításának célja, hogy szociálisan érzékeny, aktív 
állampolgárok kerüljenek ki az iskolából, akik felismerik, hogy hol tudnak tenni a tár-
sadalom jobbításáért és tesznek is ezért, mert tudják, hogy egy egészséges társadalom 
így működik”2 – írják az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet egyik tanulmánykötetében. 

„Az iskolai közösségi szolgálat (service-learning) célja, hogy a fiatalok tapasztalatot 
szerezzenek és tanuljanak a segítésről, a tenni tudásról, az együttérzésről, a megértés-
ről, a másokkal törődésről, felelősségről, szolidaritásról” – mondták egy nemzetközi 
konferencián.

A fenti célokból érdemes kiválasztanunk azokat, amelyek számunkra a legfonto-
sabbak, mert azokat tudjuk a diákoknak hitelesen közvetíteni. A felkészítés, tevékeny-
ség, feldolgozás tulajdonképpen keret, melyhez tanulási célokat adhatunk. Olyan ta-
nulási célokat, amelyek a hagyományos oktatási keretek között nehezen kitűzhetőek, 
pedig ha javítani szeretnénk az oktatáson, ha minőségi tanulást szeretnénk elérni, 
ha XXI. századi embereket szeretnénk nevelni, ha jobbá szeretnénk tenni a világot, 
akkor nagy hangsúlyt kell fektetnünk az iskolai közösségi szolgálat fentebb említett 
tanulási céljaira. 

 

1  A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA: www.i-dia.org) sorolta ezeket a készségeket a demok-
ratikus készségek közé, amikor a rendszerváltás utáni egyik első szervezetként kezdett el foglalkozni 
azzal, hogy a 14–25 éves korosztályt felkészítse az aktív állampolgári létre. Ehhez elengedhetetlen, 
hogy a fiatalok elsajátítsák az alapvető demokratikus viselkedésformákat és fejlesszék demokratikus 
készségeiket. Lásd még a bevezetést megelőző kezdeményezéseket: Bodó Márton: A közösségi szol-
gálat 2011-es bevezetése és tanulságai (Új Pedagógiai Szemle, 2014. 3–4.)

2  Bodó Márton (2015): Szerkesztői előszó. In: Bodó Márton, Molnár Karolina és Uzsalyné Pécsi Ri-
ta: Az iskolai közösségi szolgálat bevezetésének tapasztalatai. 8. o. Letöltés: http://ofi.hu/sites/default/
files/attachments/az_iksz_bevezetesenek_tapasztalatai_beliv.pdf (2018. 06. 11.)
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az iKsz projEKtEK siKErEsségénEK Kritériumai: 

Tapasztalataink szerint az iskolai közösségi szolgálati tevékenységek akkor mondha-
tók sikeresnek, ha az alábbi feltételek teljesülnek:3

•	 A részt vevő tanuló hasznosnak érzi magát a tevékenység közben és azt követően;
•	 Megtapasztalja az adás, kapás örömét, azt, hogy a segítségnyújtás érzelmileg fel-

tölti a segítő felet is;
•	 A projektről megfelelő tájékoztatást kap; 
•	 Az őt támogató pedagógusok, szakemberek odafigyelő, nyitott magatartást mutat-

nak irányába; 
•	 A felmerülő nehézségek nem mennek a projekt sikerességének rovására; 
•	 Ha a diák belátja, hogy a nehézségekből mit tanulhat; 
•	 A projektek sokszínűek, több lehetőség közül tudja kiválasztani a számára megfe-

lelőt; 
•	 Maradandó változást indít el a tevékenység a diákokban; 
•	 A tanuló pozitív attitűddel viszonyul a tevékenységekhez; 
•	 Az együttműködés a diák, a pedagógus és a fogadószervezet közös célja.

SMART kritériumok

Az IKSZ tevékenység előtt a diáknak érdemes egyéni célokat kitűzni, amiket a peda-
gógus megbeszélhet vele. Ehhez használhatjuk az alábbi kritériumokat:

1. S – specifikus
Specifikus, tehát konkrétumokat tartalmaz, nem a levegőbe beszél. Nem jó cél az, 
amikor azt mondjuk, hogy „szeretnék segíteni az embereknek, szeretném azt, ha 
hasznos lehetnék.” Ezeket tovább kell bontani, specializálni. Pl.: „Egyéni célom, hogy 
olyan helyre menjek, ahol megismerhetek olyan embereket, akik nehéz körülmények 
között élnek. Szeretném megérteni a nehézségeiket, és szeretném azt, ha olyan tevé-
kenységet tudnék végezni, ami kézzelfogható segítséget jelent a számukra. Felásom a 
kertet, elmegyek bevásárolni, ha ő nem tudnak.”

2. M – mérhető
Alapszabály, hogy ami nem mérhető, annál nehéz ellenőrizni, hogy egyáltalán elér-
tük-e. Gyakran mondják azt a tanulók, hogy „Szeretnék szeretetet adni, például abban 
az otthonban, ahova megyek.” Ilyenkor ezt érdemes továbbgondolni velük. Hogyan 
fogja a diák azt érezni, hogy tényleg adott szeretetet? Jó cél lehet ebben az esetben a 
következő megfogalmazás: „Akkor fogom azt érzeni, hogy szeretnek (várnak), hogy 
amikor megyek, a gyerekek megfogják a kezemet, vagy átölelnek.”

Egy közösségi faültetésnél ne elégedjünk meg azzal, hogy „Célom, hogy fát ültes-
sek.” Ebben az esetben mérhető cél lehet a következő: „Legalább 10 fát szeretnék el-
ültetni a nap folyamán. Ekkor elégedett lennék. Ha elfáradok a gödrök kiásásában, 

3   Masszi Csilla (2016): Az iskolai közösségi szolgálat pedagógiai céljainak megvalósulása az első évek 
tükrében. Szakdolgozat, ELTE PPK, Budapest.

akkor fontos számomra, hogy találjak olyan más tevékenységet is, amiben hasznos 
lehetek a projektben.”

3. A – akcióorientált
Többféle szó is használnak az „A” betűvel kapcsolatban (Attainable = megvalósítható 
vagy attraktív = kihívást jelentő). Fontos, hogy a cél eléréséhez szükség van bizonyos 
erőfeszítésre, „Szükség van hozzá a Te energiádra.” Fontos a célokkal kapcsolatban ar-
ról is beszélni a diákokkal, hogy miben jelent kihívást számukra az elvégzendő  tevé-
kenység. Mi annak az újdonsága, kihívása a diák számára. Pl.: „Az idősek otthonában 
végzett közösségi munkában a legnagyobb kihívást a beszélgetések jelentik számom-
ra. Nem tudom, hogy lesz-e közös témánk. Próbálok készülni erre előre témákkal, és 
tudom, hogy figyelnem kell arra is, hogy ne beszéljek túl sokat és tudjak hallgatni. Ez 
nehéz nekem.” 

4. R – realista
Fontos, hogy az IKSZ során az irreális elképzelések területén rendet teremtsünk. Re-
ális célok azok, melyekhez rendelkezésre állnak az erőforrások, megvannak azok a 
képességek, feltételek, melyek a célok eléréséhez szükségesek. Az irreális célok, a túl 
nagy vállalások könnyen kudarcélményt okozhatnak, mely hatására a diákok köny-
nyen elveszíthetik a motivációjukat.

5. T – határidőkhöz szabott
Időkerethez köthető, meghatározható, hogy mettől-meddig tart, időben behatárolt, 
határidőkkel. Akár egyszeri IKSZ-es programról van szó, akár egy több alkalmas fo-
lyamatról, időben fontos strukturálni a tevékenységeket, célokat. Végig kell beszélni 
azt, hogy a célok eléréshez milyen időintervallum áll rendelkezésre. A célokat lehet-e 
kisebb részekre bontani és azokhoz határidőket rendelni. 

ElőfEltétElEK az isKolai Közösségi szolgálat 
végzéséhEz 

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetésével egy teljesen új történet indult el Magyar-
országon. Új feladatok jelentek meg a pedagógusok számára, eddig ismeretlen sze-
repekben is helyt kell állniuk. Ugyanakkor új kihívásokkal találkoznak a diákok is, 
hiszen ezzel kapcsolatban szüleiktől nem hallhatják, hogy „amikor én vettem részt 
ilyen tevékenységekben, akkor mi úgy csináltuk, hogy”,4 illetve az iskolákban is eltérő 
módon szervezik, készítik elő ezeket a tevékenységeket. Egyes esetekben előfordul az 
is, hogy a fogadó intézmények ismeretei, gyakorlatai nem megfelelőek egy-egy feladat 
elvégzésével kapcsolatban. A hatékony lebonyolítás érdekében fontos, hogy minél job-
4   A szocializmus idején végzett társadalmi munka sok tekintetben hasonló a közösségi szolgálathoz, 

de különbözik is attól, pl. a pedagógiai felkészítés és reflexió aspektusa teljesen hiányzott a társadal-
mi munkából. A szülőknek, nagyszülőknek nosztalgiája is lehet az általuk végzett tevékenységekkel 
kapcsolatosan.
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ban előkészítsük az iskolai közösségi szolgálatot. Ezzel csökkenthetők a tanulók újtól, 
az ismeretlentől való félelmei, felkészülhetnek váratlan eseményekre, illetve megelőz-
hetjük azokat. Az egész tapasztalatalapú tanulási folyamatban a diákok fejlődése az 
elsődleges cél: úgy, hogy a teljes program során biztonságban érezhessék magukat. 

A következőkben nézzünk meg néhány szempontot, amelyek ismerete elengedhe-
tetlen az iskolai közösségi szolgálat lebonyolításához: 

EtiKai KérdésEK tisztázása, EtiKai KódEx KialaKítása 

A közösségi szolgálat szervezésénél a szolgálat típusától függően át kell gondol-
ni a felmerülő etikai kérdéseket, és meg kell beszélni azokat a diákokkal. Az etikai 
kérdések tisztázása számos esetben segíti a diákokat abban is, hogy biztonságban 
érezzék magukat, hogy meg tudják tartani, erősíteni diákszerepüket a gyakorlat teljes 
folyamatában. Ennek azoknál a programoknál van kiemelt jelentősége, ahol a diákok 
közvetlen kapcsolatba kerülnek rászoruló személyekkel – pl. különböző egészségügyi, 
szociális, gyermekjóléti intézményekben, de hasonlóan például múzeumpedagógiai 
foglalkozásokon, szabadidős programokon felnőttekkel és gyerekekkel, fogyatékos-
sággal élőkkel és más kultúrához tartozó kortársakkal közösen vehetnek részt külön-
böző tevékenységekben. A 8 területen más és más etikai normák lehetnek érvényesek, 
mert nagyon különböző lehet a személyekkel való kapcsolattartás intenzitása. Ha vi-
szont személyes kapcsolatok épülnek a program során, a személyes kapcsolattartásra 
vonatkozó elvek azonos módon érvényesülnek.

Célszerű megkérni az adott fogadó intézmény munkatársait, hogy segítsenek fel-
készíteni a legfontosabb releváns etikai kérdésekből a diákokat. Néhány etikai szem-
pont: 

 » Az intézményben az ellátottakról/ a segített személyekről fényképeket készíteni 
csak az ellátottak/ segített személyek (kiskorú esetében a törvényes képviselő-
jük) engedélyével lehet. Ezt célszerű írásban beszerezni. Azt is tisztázni kell, 
hogy engedély esetén a fényképek hol használhatóak fel. 

 » Nem szabad és nem etikus ezeket a képeket a diákoknak a közösségi oldalakon 
posztolniuk, hiszen nem magáncélra készülnek, hanem egy iskolai program 
keretében.   

 » Ugyanilyen fontos, hogy mi történik a diákokról készült képekkel, melyeket 
esetleg róluk készítenek a gyakorlat során mások. (Pl.: közös képek készítése az 
ellátottakkal.) Ezek sorsáról, felhasználhatóságáról szintén szükséges előzete-
sen dönteni. 

 » Az ellátottakról/ a segített személyekről megszerezett információk szintén szá-
mos etikai kérdést vetnek fel. Fel kell készíteni a diákokat arra, mit kezdjenek 
ezekkel az ismeretekkel. Meg kell velük beszélni, hogy milyen információkat 
nem adhatnak tovább (titoktartási kötelezettség), milyen információkat kell 
azonnal megosztaniuk a fogadó intézmény munkatársaival, vagy a tanáraik-

kal (pl.: tudomásukra jut, hogy valaki életveszélyben van, bántalmaznak egy 
gyereket), illetve azt is meg kell velük beszélni, miként beszélhetnek ezekről a 
szolgálati feladatokról otthon, az iskolában, barátaikkal. Fontos hangsúlyozni, 
hogy nem titokban kell tartani azt, hogy mi történik az iskolai közösségi szolgá-
lat során, hanem úgy lehet megosztani egy-egy történetet, hogy az ne lehessen 
beazonosítható. (Pl.: nem mondja el a nevét az ellátottnak, illetve nem nevezi 
meg a konkrét intézményt, ahol végezte az IKSZ-et.) Miért fontos ez? Előfor-
dult, hogy egy szülő így tudta meg, hogy volt általános iskolai osztálytársának 
hogyan siklott félre az élete, és hogy most egy családok átmeneti otthonában 
él. Ezek után személyesen akart segíteni a szülő. A volt osztálytárs azonban 
nagyon megalázottnak érezte magát ebben a szituációban. Nem szerette volna, 
hogy helyzetét olyan személyek is megtudják, akikre ez nem tartozik. 

 » Biztonsági, de egyben etikai kérdés az is, hogy milyen információkat adnak 
meg a diákok magukról. Fontos, hogy ne adják meg lakcímüket, telefonszá-
mukat, ha lehet, minél kevesebbet beszéljenek saját életükről. Ne beszéljenek 
meg külön találkozót. Fontos tudatosítani, hogy ők nem magánemberként, ha-
nem egy program keretében, egy iskola diákjaiként vannak jelen. 

Etikailag fontos, hogy az ellátottaknak ne adjanak pénzt, ne adjanak át adományokat. 
Amennyiben segíteni szeretnének, annak módját beszéljék meg a fogadó intézmény 
munkatársaival és az iskolával. 

Biztonsági mEgfontolásoK 

Az iskola felelőssége, hogy a diákok a teljes program folyamatában biztonságban 
legyenek. Legyen ez a szolgálat helyére való eljutás, vagy a diákok lelki egészségvédel-
me, a helyszínen a fizikai biztonság megteremtése. Ennek folyamatát szükséges több 
oldalról átgondolni, előkészíteni, támogatni. 

Fontos, hogy a diákok érezzék, hogy számunkra kiemelt jelentőségű a bizton-
ságuk megteremtése. Ennek érdekében lényeges, hogy a diákok tisztában legyenek 
azzal, milyen jogaik és kötelezettségeik vannak az iskolai közösségi szolgálat során. 
Ezeket érdemes lehet a diákokkal közösen összegyűjteni és megvitatni. 

 » A gyakorlat folyamatában minden pillanatban tudnak segítséget kérni. Ad-
junk meg olyan telefonszámot, amin elérhető olyan szakember, akitől azonnali 
támogatás kérhető. Ezt biztosíthatja az iskola, vagy amennyiben jó a kapcsolat, 
akkor a fogadó intézmény szakmai stábja is. 

 » Bármilyen szituációból kiléphetnek. Lehetőséget kell teremteni a diákoknak 
arra, hogy bármilyen adódó helyzetből, amit kellemetlennek éreznek, vagy 
nincs megfelelő tudásuk a feladatot végrehajtani, úgy érzik, hogy lelkileg vagy 
fizikailag nagyon megterhelő számukra, kiléphessenek. Ennek formáiról, kom-
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munikációjáról fontos a felkészítés során beszélni a diákokkal, és a szervezés 
folyamatában egyeztetni a fogadó szervezetekkel is.

 » Fontos tudatosítani, hogy a gyakorlat során adott jelzéseiket komolyan ve-
szik és kivizsgálják azokat. A diákokat biztosítani kell arról, hogy jelzéseiket, 
az őket ért veszélyeztetéseket az iskola komolyan veszi, szükséges esetben ki-
vizsgálja azokat, és a vizsgálat eredményétől függően megteszik a szükséges 
lépéseket. Ennek tudatosítása a diákok számára a felkészítésnél kiemelt jelentő-
ségű, hiszen diákként, idegen helyszínen érezhetik azt, hogy olyan helyzetben 
vannak, ahol a felnőtt személyeknek mindenben engedelmeskedniük kell.

 » Beszéljük meg a közösségi hálók szerepét, veszélyeit az IKSZ tekintetében. Le-
hetőleg tartózkodni kell attól, hogy az ellátottakat a közösségi hálón ismerős-
nek jelöljék, vagy elfogadják a diákok a jelölésüket. 

KompEtEnciahatároK figyElEmBEvétElE 

Az iskolai közösségi szolgálatban végezhető tevékenységek kapcsán teljes mértékben 
figyelembe kell venni:
•	 a diákok életkorát, 
•	 fizikai állapotát, 
•	 lelki érettségüket,
•	 tudásukat,
•	 személyiségük fejlettségét. 

A programok szervezésekor végig kell gondolni, hogy az elvégzendő feladatokhoz 
a diákok rendelkeznek-e megfelelő kompetenciával, elvárható-e tőlük és nem ve-
szélyezteti-e őket fizikailag, lelkileg a feladatokban való részvétel. Néhány szempont, 
amit érdemes megfontolni a program szervezése során: 

 » A végzett tevékenység mennyire végzettséghez, gyakorlathoz kötött: szak-
képzettséget igénylő feladatokat nem végezhetnek a diákok. (Pl.: nem fürdet-
hetnek beteget az idősek otthonában, de felolvashatnak neki, beszélgethetnek 
vele, segíthetnek neki lemenni a közösségi szobába.) Játszótéri építkezésnél a 
balesetvédelmi és munkavédelmi előírásokat  figyelembe véve segíthetnek a 
szakfeladatot ellátó személynek, de önálló tevékenységet nem végezhetnek. 

 » A fogadó intézményben végzett tevékenység nem helyettesíthet szakmai stá-
tuszt. (Pl.: A hajléktalanokat ellátó intézmény a szakmai létszámhiányát pótol-
ja IKSZ-es diákokkal, akár úgy is, hogy 1-2 órán keresztül egyedül vannak az 
intézményben.) 

 » Ugyanúgy figyelni kell arra is, hogy a diákok milyen feladatokat végeznek a 
gyerekekkel kapcsolatban. A gyermekfelügyelet szakfeladatnak minősül, így 
diákokat a gyerekekkel való munkában egyedül hagyni nem szabad. Szakmai 
felügyelet mellett végezhetnek különböző szolgálati feladatokat. (Pl.: kirándu-

láson, táborokban segítő feladatok ellátása, korrepetálás, közös játék, előadások 
szervezése, stb.) 

 » A szolgálat során esetlegesen kialakult konfliktushelyzetek, fegyelmezési kér-
dések megoldása nem a diákok kompetenciája. Fontos a diákok tájékoztatása, 
hogy ilyen esetekben kérjék az adott fogadó intézmény munkatársainak a se-
gítségét (pl.: egészségügyi, gyermekjóléti, szociális intézményekben az IKSZ-es 
programokon az ellátottak /akár gyerekek, akár felnőttek/ valamilyen konflik-
tushelyzetbe kerülnek egymással. A helyzet megoldása nem a diákok feladata.) 

 » Találjuk meg, miben jók a diákok. Van közöttük jól rajzoló, anyáskodó termé-
szetű, elkötelezett környezetvédő, jól táncoló, atléta, csapatjátékos, állatbarát, 
és még számtalan olyan tulajdonság, érdeklődési kör, készség lehet jellemző 
rájuk, melyeket, ha legalább részben használhatnak a szolgálatban, nagyobb el-
köteleződést és pozitívabb élményt érhetünk el a gyakorlat során.

 » A gyakorlatok alakításában, tartalmuk meghatározásában bizonyos döntési 
kompetenciák átadhatóak a diákok számára. Érdemes bevonni őket egy-egy 
gyakorlat megtervezésébe, újak kitalálásába. 
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Az iskolai közösségi szolgálatban három jól elkülöníthető pedagógiai feladat van: 
felkészítés, tevékenység alatti támogatás, azaz kísérés, feldolgozás. Fontos látnunk, 
hogy az 50 óra iskolai közösségi szolgálat esetében két szinten kell végiggondolni ezt 
a három feladatot. A kilencedik osztály elején felkészítjük a diákokat az 50 órás IKSZ 
egészére, segítünk a tevékenységek kiválasztásában, segítünk a megvalósításban ta-
nácsokkal, kérdésekkel, ha szükséges, feldolgozáskor pedig reflektálunk az 50 óra ta-
nulságaira. 

Ez a hármas egység viszont kicsiben is meg kell, hogy jelenjen, minden egyes konk-
rét tevékenység kapcsán. Ha például egy diák rendszeresen látogat egy idős nénit a 
közeli idősek otthonában, vagy hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezett nyári tá-
borban segít, vagy egy fontos iskolai rendezvény előkészületeiben vesz részt, vagy egy 
környezetvédelmi projektet tervez az osztálytársaival, akkor is szükséges a felkészíté-
se, támogatása a feladat során, és a pedagógiai jelenlét az élményei feldolgozásában. 
Természetesen más mélységű és fókuszú, de minden esetben háromfázisú  pedagógiai 
munka szükséges mind a négy példa esetében.

Ebben a fejezetben a felkészítésről lesz szó: az általános felkészülésről az 50 órára, 
illetve a konkrét tevékenységekre. 

Általános felkészítés:
Az iskolai közösségi szolgálat folyamatában sokféle vélemény, érzelem, érzés fogalma-
zódik meg a diákokban. Sokan minél hamarabb „le akarják tudni”, túl akarják élni az 
egészet, mások világmegváltó tervekkel kezdenek bele a szolgálatba. Vannak diákok, 
akiknek már vannak tapasztalataik a segítésben, szervezési feladatok ellátásában, má-
sok most szembesülnek először azokkal a kihívásokkal, melyeket a különböző terü-
letek jelentenek. Legyen az félelem, harag, undor, unalom, közöny, tisztelet, csodálat, 
tanácstalanság és még ki tudja, mennyi minden más, fontos, hogy ezek felszínre ke-
rüljenek, kimondják. Amennyiben ez nem történik meg, sokat veszíthet a program a 
hatékonyságából. 

 
Az általános felkészítésnél is, mint minden pedagógiai feladatnál, több célunk lehet. 
Lehetőségeinket a gyerekek ismerete és – nem mellesleg – az önismeretünk határoz-
zák meg, ennek alapján tudjuk fölépíteni a felkészítő foglalkozást – vagy ideális eset-
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ben foglalkozásokat. Természetesen az általános felkészítés is több, egymásra épülő 
foglalkozás alatt tudja eljuttatni legjobban a diákokat a tudatos és motivált elindulás-
hoz az IKSZ-ben. 

A teljesség igénye nélkül cél lehet, hogy: 
•	 A diákok felismerjék, hogy a segítségnyújtás fontos és már eleve az életük szerves 

része;
•	 Legyen lehetőségük kimondani a rossz érzéseket, félelmeket az IKSZ-szel kapcso-

latban;
•	 Erősödjön egyéni kompetenciájuk, magabiztosság érzésük azzal kapcsolatban, 

hogy fiatalként is tudnak egy probléma megoldásában tevőlegesen részt venni;
•	 Találkozzanak, halljanak a diákok társadalmi problémákról és a közösség felelős-

ségéről;
•	 Kapjanak információt a tanulók az IKSZ törvényi kereteiről és a konkrét iskolai 

szabályokról; 
•	 Találkozzanak egy bizalommal teli környezettel, ahol nincs rossz válasz, és fontos 

a véleményük;
•	 Ismerje meg a felkészítő tanár a gyerekek véleményét, motivációit, korábbi segítő 

tapasztalatait.

A célokhoz számtalan eszköz, módszer kapcsolható, ezeket a lehetőségeink határoz-
zák meg.

Például használhatunk:
 » Kvízjátékot, aminek az átbeszélése alkalmat ad a dilemmák tisztázására; 
 » Lehet körben ülve beszélgetni;
 » Lehet előre kiadott szempontok szerint filmet nézni és azután megbeszélni; 
 » Lehet idősebb diákokat élménybeszámolóra behívni; 
 » Lehet „véleményvonalon”5 megnézni, hogy a gyerekek hogy állnak a témához.

Komfortzóna, tanulási zóna, pánikzóna
Az általános felkészítésnek fontos része annak a tudatosítása, hogy igazán akkor lesz 
a diákok számára érdekes és fejlesztő a közösségi szolgálat, ha olyasmiben próbál-
ják ki magukat, amit egyébként nem csinálnának. Ha egy diák korábban is szerve-
zett már iskolai rendezvényt, vagy korrepetált fiatalabb diákot, akkor érdemes más 
típusú közösségi szolgálati tevékenységet választania. A komfortzónából való kilé-
pés eredményezi azt a típusú kihívást és tapasztalatot, amiből igazán tanulni tudunk. 
Ugyanakkor arra is érdemes figyelmeztetni a diákokat, hogy a tanulási zónán túl van 
az úgy nevezett pánikzóna, ahol már túl nagy a kihívás, túl nagy a félelemérzet, és 
ezért már nem tudunk tanulni a helyzetből, csupán a rossz érzésünk erősödik az adott 

5   Célja, hogy a tanulók megértsék és felmérjék a vélemények árnyaltságát. Húzunk egy vonalat, ame-
lyiknek egyik vége az elfogadást, a másik vége az elutasítást jelöli. A diákok oda állnak, amelyik 
hellyel leginkább azonosulni tudnak.

helyzettel kapcsolatban. Különböző feladatok, tevékenységek különböző zónát jelent-
hetnek egy-egy diáknak. Egy állatmenhely látogatáskor például van, aki egyáltalán 
nem találkozik kihívással, tanulságos helyzettel, mert a saját kutyájuk is menhelyi, és 
sokat segített már ilyen helyen. Van, aki viszont boldogan részt vesz egy állatmenhe-
lyi kutyasétáltatáson, és sok tudást szerez például a felelős állattartásról. Van viszont 
olyan gyerek is, akit annyira megrémiszt a sok kutya hangos ugatása és a kellemetlen 
szagok, hogy egyáltalán nem tud részt venni a segítő tevékenységben, és csak a rossz 
érzés marad meg benne a kutyákkal kapcsolatban. 

Nadler-féle komfortzóna-modell 

Forrás: Mező Katalin: Kreativitás és élménypedagógia, 2015

Konkrét tevékenységre való felkészítés:
A konkrét tevékenységre való felkészítéshez csak alapelveket tudunk adni, hiszen 
számtalan különböző közösségi szolgálatot végezhetnek a diákok. Előfordul, hogy 
nekünk pedagógusoknak kell felkészíteni a tanulókat, de gyakran csak arról kell gon-
doskodnunk, hogy egy hiteles szakember alapos felkészítést adjon a segítő diáknak a 
fogadó szervezet helyszínén ( lehetőleg olyan szakember, aki jelen lesz a diák munkája 
során is.) A konkrét feladatokra felkészülhetünk az iskolában a fogadó szervezet szak-
embereinek segítségével vagy jelezhetjük, hogy a konkrét felkészítés a fogadó szerve-
zetnél lesz. Az iskola által szervezett programokra éppúgy fel kell készíteni a diákokat, 
mint bármilyen más IKSZ-es tevékenységre.

Alapelvek a felkészítéshez: 
A diákok saját döntésük alapján vegyenek részt a közösségi szolgálati tevékenységben! 
Sőt, minél nagyobb beleszólásuk legyen abba, hogy mit és hogyan fognak segíteni; 
annál elkötelezettebbek és motiváltabbak lesznek, minél inkább partnerként kezelik 
őket. (Lásd 1. melléklet: A szabad választás és együttműködés elve.)

Tanulási zóna

Komfortzóna

Pánikzóna
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Őszintén mondjuk el nekik, hogy miért van szükség a segítségükre, és kinek segí-
tenek ezzel. (Lásd 1. melléklet: A helyi közösség erősítésének elve)

Ne minősítsük a segítés mértékét. Fontos, hogy a diákok érezzék, hogy a kis segít-
ség is segítség! 

Pontosan mondjuk el, hogy mi lesz a feladatuk, felelősségük. Ha van lehetőség fel-
adatot választaniuk, akkor engedjük a választást.

Ha egy komplexebb társadalmi problémával kapcsolatos a segítő tevékenység, ak-
kor beszéljünk az adott problémáról is. (Lásd 1. melléklet: A változatosság elve)

Felkészítésünkkel arra törekedjünk, hogy a diákok biztonságban érezhessék magu-
kat a tevékenység elkezdésekor és végzése alatt. Akkor fognak igazán tanulni belőle, 
ha csak olyan mértékben lépnek ki a komfortzónájukból, amilyen mértékben szeret-
nének.

Ha a felkészítéskor felmerül, hogy egyik-másik diák nem szeretné végezni az adott 
tevékenységet, akkor léphessen vissza.

Hangsúlyozzuk, hogy amennyiben viszont a diák elvállalta a feladatot, akkor szá-
mítanak rá, tehát meg kell jelennie, el kell végeznie a rábízott feladatot.

Adhatunk egy ellenőrző listát is a diákoknak, melynek segítségével ellenőrizhetik, 
hogy felkészültek-e a tevékenységre. 

„játéKos” gyaKorlatoK az isKolai Közösségi szolgálat 
folyamatáBan 

1. feladat: 

IKSZ Kvíz6

Felhasználás módja:
Kilencedik osztály elején használhatjuk az alábbi kvízt, vagy egy hasonlót, amit a saját 
iskolánk közösségi szolgálati szabályzata alapján állítunk össze. (Ez a feladat a közös-
ségi szolgálat átbeszélésének versenybe bújtatott formája.)

Pedagógiai cél: A kvíz kitöltésével minden diák végiggondolja, hogy mit tud és mi a 
véleménye az iskolai közösségi szolgálatról. A kérdések megbeszélése pedig jó alkal-
mat ad arra, hogy tisztázódjanak a félreértések, vagy hogy kimondjunk fontos alapel-
veket és feltételeket.
 
Idő: 45 perc  
 
Eszköz: Előre kinyomtatott A4-es lapon a kvíz, vagy ki is vetíthetjük a kérdéseket, és 
akkor csak a betűket kell leírnia a diákoknak.
 
Létszám: 6–32 fő  
 
 

 

6 A kvízt Vujovits Júlia, a DIA munkatársa készítette. A kvíz kérdéseit nyomtatható formában lásd az 
5. mellékletben.

I. 
felkészítés 

 
FeLKÉSzÍtő 

gyakorlatok
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IKSZ KVÍZ

1.  Minek a rövidítése az IKSZ?
 a. Internacionális karitatív szabályzat
 b. Iskolai közösségi szolgálat
 c. Ifjúsági közmunka szolgálat

2.   Mi történik, ha nem végzed el az 50 óra közösségi szolgálatot a középiskola 
végéig?

 a. Nem érettségizhetsz le.
 b. Nem mehetsz egyetemre /főiskolára /felsőfokú képzésre.
 c. Nem kapod meg az érettségi bizonyítványod.

3.  Hány helyen végezheted el az 50 óra közösségi szolgálatot?
 a. Akárhány helyen. 
 b. Maximum 5 különböző helyen.
 c. Évente maximum 3 különböző helyen, de összesen maximum 9 helyen. 

4.  Mivel indokolták az IKSZ bevezetését?
 a.  A fiatalok túl sok szabadidejét akarta lekötni, hogy ne drogozzanak és ne 

keveredjenek rossz társaságba.
 b.  Túl sok a munka, és túl kevés a felnőtt, ezért már a fiataloknak is dolgozni 

kell.
 c.  Segítő magatartásra, együttérzésre, felelősségre szeretnék nevelni a 

fiatalokat.

5.  Létezik közösségi szolgálat típusú tevékenység más országokban is?
 a. Nem, Magyarország az első, ahol bevezették.
 b. Igen, sok országban alkalmazzák.
 c. Magyarországon kívül csak Chilében van.

6.  Közösségi szolgálatnak számít-e, ha egy autószerelő műhelyében segítesz?
 a. Igen.
 b. Nem.
 c. Csak abban az esetben, ha az iskola kötött a műhellyel szerződést.

7.  Közösségi szolgálatnak számít-e, ha füvet nyírsz a nagymamád kertjében?
 a. Igen.
 b. Nem.
 c. Csak akkor, ha a nagymamád saját maga nem tudná elvégezni a munkát.

8.  Közösségi szolgálatnak számít-e, ha iskola által szervezett programon segítesz?
 a. Igen.
 b. Nem.
 c. Csak akkor, ha a rendezvényre való belépés díjtalan a vendégek számára.

9.  Közösségi szolgálatnak számít-e, ha a tanulásban segítesz gyerekeknek?
 a. Igen
 b. Nem
 c. Csak akkor, ha nálad fiatalabb az adott diák.

10.   Közösségi szolgálatnak számít-e, ha a Föld Napján egy egyszeri szemétszedő 
akcióban veszel részt, amit egy civil szervezet szervez?

 a. Igen.
 b. Nem.
 c. Csak akkor, ha kesztyű nélkül szedted a szemetet.

11.  Egy alkalommal hány órát lehet maximum igazolni?
 a. 3 órát
 b. Tanítási napon 3, nem tanítási napon 5 órát.
 c. 3 órát, kivéve nyári szünetben, amikor napi 8 órát.

12.  Kaphatsz fizetést közösségi szolgálatért?
 a. Igen, ha a fogadó szervezet hajlandó fizetni.
 b. Igen, de maximum a minimálbér felét. 
 c. Nem.

13.   Ha elveszted az IKSZ naplódat, mi történik azokkal az órákkal, amik még nem 
kerültek be a bizonyítványodba?

 a. Elölről kell kezdened az órák gyűjtését.
 b.  Ha van fényképed róla, vagy a fogadó szervezet vissza tudja keresni, akkor 

azokat be lehet írni az új naplóba.
 c. Saját bevallás alapján lehet beírni a naplóba az elvégzett órákat.

13+ 1.  Mehetsz olyan helyre, amivel nincs együttműködési megállapodása az 
iskolának?

 a. Nem, más helyet kell keresned.
 b.  Igen, de egyeztetned kell az iskolai IKSZ koordinátorral, hogy kell-e 

együttműködési szerződés. Ha kell, akkor az első alkalom előtt meg kell 
kötni a megállapodást.

 c. Igen, de így csak az órák felét kapod meg.
 

 



26 27Kézikönyv az iskolai közösségi szolgálat sikeres megvalósításához Felkészítő gyakorlatok

2. feladat:

Hogy vagy ma?  

Felhasználás módja:
Ez a gyakorlat a közösségi szolgálat szinte minden részében használható, legyen az az 
érzékenyítés, felkészítés, feldolgozás vagy lezárás. (Általában kezdő gyakorlat szokott 
lenni.) 

Pedagógiai cél: Megtudni, hogy a diákok milyen hangulatban érkeztek meg a fog-
lalkozásra, mennyire vannak jelen? Milyen más gondolataik vannak, amik fonto-
sabbak számukra, mint az, ami most történni fog? Cél, hogy megismerjük ezeket 
a tényezőket, és ha tudunk, akkor segítsünk abban, hogy a diákok ne csak fizikai 
értelemben érkezzenek meg a foglalkozásra. 
 
Idő: Csoportnagyságtól függően 10–20 perc 

Eszköz: papír, ceruza, vagy előre kinyomtatott A4-es lapon sokféle emotikon, melyek 
különböző hangulatokat fejeznek ki. (Lásd 2. melléklet.)
 
Létszám: 6–32fő  

Tevékenység leírása:
A gyakorlat többféle variációban játszható a csoport létszámától és a rendelkezésre 
álló idő függvényében. Kiosztjuk a diákok számra az előre kinyomtatott lapot, me-
lyen a különféle emotikonok vannak. (Lásd 2. melléklet.) Megkérjük a diákokat, hogy 
válasszák ki azt a figurát, ami a legjellemzőbb arra a hangulatra, arra az érzelemre, 
ami most jellemző rájuk. Ha nincs előre kinyomtatott lapunk, akkor a diákoknak 
papírt és íróeszközt osztunk ki, és megkérjük őket, hogy rajzoljanak olyan emoti-
kont, ami a hangulatukat jellemzi. Erre adjunk 2–3 percet. Ezek után kérjük a di-
ákokat, hogy mondják el, melyik emotikont választották vagy rajzolták és miért. 
Amennyiben kevés időnk van, és nem tudunk mindenkit végigkérdezni, kérhetjük 
azt is, hogy a diákok álljanak fel, és keressék meg, kik választottak hasonló figurát. 
Üljenek le, és röviden osszák meg egymással, ki, mit és miért választott. Ezután kezd-
hetjük a foglalkozást. Nagyon figyeljünk arra, mit mondanak a diákok; amellett, hogy 
megtudhatjuk, ki hogyan érzi magát, azt is felmérhetjük, várhatóan hogyan lesznek 
jelen az elkövetkező időben, illetve tudunk-e valamit tenni azért, hogy aktívan részt 
vegyenek a foglalkozáson, vagy legalábbis ne zavarják a felkészítést. 7 Fontos felhívni a 
diákok figyelmét, hogy őszinték legyenek saját érzéseikkel kapcsolatban. 

7   A felkészítés fogalmát használjuk a kézikönyvben függetlenül attól, hogy a gyakorlatban 
ez tanórán, pl. osztályfőnöki órán vagy egyéb foglalkozásként, akár nem is az iskolában 
valósul meg.

Levezetés, instrukciók:
Hogyan reagálhatunk egy-egy diák megnyilvánulására? 
 
Diák1, aki egy szomorú szemű figurát választott: 
   Azért választottam, mert most nagyon szomorú vagyok. Nagyon 

beteg a kutyánk, aggódom érte. 
Csoportvezető:8   Köszönöm, hogy megosztottad velünk. Nagyon szurkolunk neked és 

a kutyátoknak. Remélem, azért tudsz majd csatlakozni a beszélge-
téshez. 

Diák2, aki egy becsukott szemű figurát rajzolt: 
   Azért rajzoltam ezt, mert szeretnék most láthatatlan lenni. Nincse-

nek most itt a gondolataim. 
Csoportvezető:  Meg lehet osztani velünk, hogy merre jársz most?  
Diák2:   Nem, ez magánügy! 
Csoportvezető:   Rendben. Mit jelent ez nekünk a mai foglalkozással kapcsolatban, 

hogy láthatatlan szeretnél lenni? 
Diák2:   Ha lehet, akkor ne kérdezzen ma engem.  
Csoportvezető:   Értem, azért ha van olyan, amihez hozzá szeretnél majd szólni, ak-

kor kérlek, jelezd. 
Diák3, aki egy kétségbeesett tekintetű szmájlit választott: 
  Azért ezt választottam, mert feszült vagyok. 
Csoportvezető:  Tudok segíteni, hogy csökkentsem a feszültségedet? 
Diák3:    Igen, meg tudja mondani, hogy meddig tart ez a mai alkalom? 14 

órától különórám van, és nem tudom, hogy oda fogok-e érni. 
Csoportvezető:  Ma 14 óráig leszünk, de 13.30-kor elengedlek, hogy odaérj. 
Diák3: Köszönöm, így már nem vagyok annyira feszült. 

Értelmezés:
Miért lehet fontos ez a gyakorlat? Felmérhetjük a csoport állapotát. Láthatjuk, hogy 
milyen ellenállásokkal kell esetleg megküzdenünk, milyen hátráltató vagy támogató 
tényezők vannak a csoportban. Bevonhatjuk a diákokat is ebbe a folyamatba, megkér-
dezhetjük, mit tudnak ők tenni, illetve miben tudunk mi segíteni, hogy jelen tudjanak 
lenni a foglalkozáson. 

8   A továbbiakban csoportvezetőnek fogjuk hívni az iskolai közösségi szolgálat érzékenyíté-
sét megvalósító pedagógust, tekintve, hogy számos különböző modell működik az isko-
lákban: van, ahol az IKSZ koordinátor, van, ahol az osztályfőnök vagy más tanár, fogadó 
intézményi koordinátor, mentor vezeti a foglalkozást.
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3. feladat: 

Véleményvonal – Milyen a motivációd?

Felhasználás módja:
Ezt a gyakorlatot általában az érzékenyítő foglalkozás elejére célszerű tenni. Fontos 
visszajelzést adhat, hogy a diákok milyen motivációval rendelkeznek a közösségi szol-
gálat tekintetében.

Pedagógiai cél: Feltérképezni, milyen a diákok motivációs szintje a közösségi szolgá-
lattal kapcsolatban. Cél továbbá, hogy ez láthatóvá váljon a többiek számára is, illetve 
megnézzük, mi növelheti vagy csökkentheti egy-egy diák motivációját a szolgálattal 
kapcsolatban.

Idő: Csoportlétszámtól és időtől függően 2–10 perc.  

Eszköz: Osztályterem nagyságú helyiség.  
 
Létszám: 6–32 fő.

Tevékenység leírása:
A gyakorlatot azzal kezdjük, hogy kijelölünk egy képzeletbeli számegyenest a terem-
ben. (Érdemes jó nagy számegyenesben gondolkozni.) A terem egyik végében van 
az 1-es, a másik végén pedig a 10-es. Az 1-es az alacsony, a 10-es a nagyon magas 
motivációt jelenti. Megkérjük a diákokat, hogy ezen a képzeletbeli számegyenesen áll-
janak arra a helyre, ami most jellemzi a motivációjukat: ha nagyon érdekli az iskolai 
szolgálat, és már alig várja, hogy elkezdhesse, akkor álljon a tízesre. Ha kisebb, akkor 
álljon közelebb az 1-eshez valamennyivel. Ha valakinek semmilyen motivációja nin-
csen, akkor válassza az 1-est. Kérjük meg a diákokat, hogy ezt csendben, szó nélkül 
tegyék meg, ne osszák meg a többiekkel, hogy milyen számra gondoltak, csak álljanak 
oda, ahova gondolják. 

Amikor a diákok beálltak a képzeletbeli számegyenesen, akkor megkérjük őket, 
hogy nézzenek körbe, és kezdjenek el beszélgetni a mellettük állóval, hogy hányas szá-
mot választottak és miért. Erre adjunk 2–3 percet. Ezek után menjünk oda a diákokhoz 
(nem kell mindenkihez, érdemes a legalacsonyabb és legmagasabb motivációjút, 
valamint a főbb csoportosulásokból 1-1 diákot megszólítanunk) és készítsünk velük 
mini interjúkat:

 
Hogyan reagálhatunk egy-egy diák megnyilvánulására?
Csoportvezető:  Milyen számra álltál be a számegyenesen?  
Diák1:   4-esre.  
Csoportvezető: Kérhetek egy indoklást? 
Diák1:    Nem igazán tudom. Nem sok mindent tudok az IKSZ-ről. Nem 

nagy kedvem van hozzá. 

Csoportvezető:  Minek kellene történnie ahhoz, hogy egy kicsit közelebb kerülj a  
10-hez, hogy növekedjen a motivációd?

Diák2:   Hát ez jó kérdés. Legyen érdekes ez az egész, ne kelljen ülni sokat.  
Csoportvezető:   Ez azt jelenti, hogy szeretsz játszani, és számíthatok rád a játékok-

ban? 
Diák2:  (kicsit elbizonytalanodva) Igen, talán igen.  
Csoportvezető:   Rendben, köszönöm a választ. Ma lesz lehetőség a játékra is, számí-

tok majd rád a részvételben.
--------------------- 
Csoportvezető:   Látom, te nagyon előre álltál. Hányason vagy ezen a számegyene-

sen? 
Diák3:   9-es.
Csoportvezető:  Mit jelent ez a motivációd szempontjából?  
Diák3:    Sokat hallottam már erről az egész gyakorlatról másoktól. Egészen 

jónak tűnik. 
Csoportvezető:  Mit gondolsz, mi csökkentheti a motivációdat? 
Diák3:   Talán az, ha olyan helyre kerülök, ahol nem tudok segíteni, ahol  
   unatkozni fogok. Nem szeretem a tétlenséget.  
Csoportvezető:  Van konkrét hely is már, ahova szeretnél menni?  
Diák3:    Igen. A tesómék egy óvodába jártak fogyatékos gyerekekhez. Na-

gyon jó dolgokat csináltak ott. 
Csoportvezető:  Köszönöm.  
Csoportvezető:  Te álltál a legalacsonyabb szintre a számegyenesen.  
Diák4:   Igen.  
Csoportvezető:  Hányason vagy?  
Diák4:   Nem is tudom, 1-es vagy 2-es.  
Csoportvezető:  Milyen itt lenni? A többiek mind magasabb motivációt jelöltek meg?  
Diák4:   Nem rossz. Elvagyok itt.  
Csoportvezető:  Van-e valami, ami növelheti a motivációd?  
Diák4:   Nem tudom.  
Csoportvezető:   (A többi diákhoz) Tudtok-e mondani valamit, amivel István motivá-

cióját növelni lehet? 
Diák5:   Nem. Ő mindig egyedül van. Mindig ilyen. 
Diák6:  Ha jó ott neki, maradjon is ott.  
Csoportvezető:   Ezek nem biztos, hogy segítik István motivációját. Tudtok-e valamit, 

ami segíthet? 
Diák3:    István mindig olvas. Ha az IKSZ keretében lehetne olvasni, akkor 

lehet, hogy szeretné.
Diák5:    Igen, illetve állandóan rajzol. Tele van minden füzete rajzokkal. Jól 

rajzol, nagyon jól, csak olyan zárkózott. 
Csoportvezető:  Köszönöm. Mit gondolsz erről, István? 
Diák4:   Igen, ez mind igaz.  
Csoportvezető:   Az növelné a motivációdat, ha olyan IKSZ gyakorlat is lenne, ahol 

olvasni és rajzolni kell? 
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Diák4:    Igen, talán. Meg ahol nincs sok ember és nem nagyon kell megszó-
lalni. 

Csoportvezető:  Nagyon fontos dolgokat mondtál. Köszönöm.   

Értelmezés:
Egy-egy ilyen játék kapcsán nagyon fontos információkat tudhatunk meg diákokról,  
osztályközösségekről, melyek a közösségi szolgálat megtervezésekor szempontok le-
hetnek. Célunk nem az, hogy a diákok „letudják” a gyakorlatot, hanem hogy olyan 
élményeket szerezzenek, melyek nem ijesztik el őket attól, hogy máskor is részt vegye-
nek ilyen programokban, hogy később majd felnőtt önkéntesként is bekapcsolódja-
nak valamilyen tevékenységbe. Illetve célunk, hogy formálódjon a fiatal személyisége, 
hogy valamit tanuljon „az életből”, de úgy, hogy közben nem sérül, nem ijed meg, és 
nem azt szűri le, hogy ennek semmi értelme nem volt, illetve soha nem fog többé részt 
venni hasonló tevékenységben. Ehhez fontos megtudnunk, milyen motivációk mű-
ködnek a diákokban. A mi felelősségünk, hogy ennek mentén próbáljunk meg olyan 
fogadó intézményeket keresni, melyek az adott tanuló személyiségének megfelelnek. 

 
4. feladat:

Általános felkészítő foglalkozás – Mi az IKSZ célja?9

Felhasználás módja: Konkrét példa egy általános felkészítésre alkalmas 45 perces fog-
lalkozásra
Ez a gyakorlat általában megelőzheti az IKSZ általános bemutatását jelentő órát; a 
téma iránti érzékenyítést szolgálja. Fontos visszajelzést adhat, hogy a diákok milyen 
motivációval rendelkeznek a közösségi szolgálat tekintetében. Azzal, hogy nem rögtön 
információt közlünk, hanem ráhangoljuk őket a témára, sokat változtathatunk moti-
váltságukon.

Pedagógiai cél: Feltérképezni, milyen a diákok motivációs szintje a közösségi szolgá-
lattal kapcsolatban. Cél továbbá, hogy ez láthatóvá váljon a többiek számára is, illetve 
megnézzük, mi növelheti vagy csökkentheti egy-egy diák motivációját a szolgálattal 
kapcsolatban. 

Közös játék, beszélgetés, filmnézés az alábbi célok eléréséért:
•	 A diákok találkozzanak egy bizalommal teli környezettel, ahol nincs rossz válasz, 

és fontos a véleményük.
•	 Őszinte légkör. Legyen lehetőség kimondani a rossz érzéseket, félelmeket az IKSZ-

szel kapcsolatban.
•	 A diákok tudatosítsák, hogy a segítségnyújtás fontos, és már eleve az életük szerves 

része.
•	 Felelősségérzet erősítése (attól még, hogy nem ő okozta a problémát vagy nem 

érinti közvetlenül, még van iránta felelőssége).

9 Az óravázlatot a DIA munkatársai készítették.

•	 Kompetencia, magabiztosságérzet erősítése. „Te is tudsz tenni valamit azért, hogy 
megváltoztasd a környezeted!”

Idő: Csoportlétszámtól és időtől függően 45 perc. 
Eszköz: Osztályterem nagyságú helyiség, fényképek, kisfilmek, kivetítő, tábla
Létszám: 6–32 fő

 
3 perc Székek körbe rendezése

2 perc Bevezető – megbeszéljük, mi lesz ezen az órán, miért ülünk körben (lás-
suk egymást és a beszélőt, mindenkinek fontos a véleménye, hallgassuk 
meg egymást, csoportvezető csak segíti, irányítja a közös beszélgetést)

5 perc Játék – ’Cseréljenek helyet, akik…’ játék (pl. 2-nél több testvére van, 30 
percnél többet utazott ma reggel, van háziállata stb. Cél, hogy infókat 
tudjanak meg egymásról, és hogy a végén ne a barátjuk mellett üljenek.) 

5 perc Ráhangolódás párban – „Idézzetek fel egy alkalmat, amikor segítettetek 
valakinek, és egy alkalmat, amikor nektek segítettek!” Egy-egy példát a 
közös körben is el lehet mondani.

10 perc Csoportos megbeszélés: Felrajzolunk öt sort vagy kört szimbólumokkal. 
Egyén, család, közösség/iskola, magyar társadalom, Föld. A diákok ötle-
tei alapján minden sorba írjunk fel pár dolgot, amit azért tehetünk vagy 
tettünk, hogy segítsünk egy barátnak, iskolának, társadalomnak stb. Ide 
besorolhatjuk azokat, amiket a páros feladatban mondtak (ha valahová 
nagyon nincs példa, akkor mi hozunk). Önkénteskedett-e már valaki? 
Volt-e IKSZ-en a nagyobb tesó? Milyen tevékenységek voltak ezek?

5 perc Beszélgetés – Mi az az önkéntesség? (Kötni lehet az előző feladathoz, 
megbeszélni, hogy közösségi szintű jó ügy, a saját családban segítés nem 
önkéntesség.) Mi a különbség az IKSZ és az önkéntesség között? Mi köze 
az érettségihez? Miért hozták ezt a törvényt?
Válasz (természetesen a diákok „nyelvén” megfogalmazva): önkéntesség: 
Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet egyénileg vagy csoportosan, 
rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó ér-
dekében, személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá 
tételében, az önkéntesség a társadalmi, kulturális, gazdasági és 
környezeti fejlesztés közösségi eszköze.*

Iskolai közösségi szolgálat: a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, 
szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy 
csoportos tevékenység, és annak pedagógiai feldolgozása a jogszabályban 
meghatározott nyolc területen, ami a diák érettségi előtti felkészülésének 
része, tehát nem önkéntes. A kötelezettség jelleget a szabad választásán 
keresztül lehet oldani. Az önkéntesség előszobájának lehet tekinteni.**

*   Lásd http://onkentes.gov.hu/wp-content/uploads/2015/06/%C3%96nk%C3%A9ntess%C3%A9g-Ma-
gyarorsz%C3%A1gon-2013.pdf

**  GYIK: http://www.kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=GYIK#fogalmak
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5 perc Képek – Mindenki kap egy képet és párban megbeszélik, hogy mi törté-
nik a képen, és miért volt jó ez a tevékenység annak, aki segítséget kapott? 
(Lásd 3. melléklet.) Ha lehet, akkor lamináljuk, és akkor több osztálynak 
jó. Csoportosan is meg lehet beszélni, elmondani jó projekteket a múltból, 
kérdezgetni, hogy ők hogyan segítenének időseknek, hátrányos helyzetű 
gyerekeknek, fogyatékkal élőknek, állatoknak. A pedagógus személyes 
példái is fontosak lehetnek.

5 perc Videó 

A csoportvezető által választott rövid videó levetítése.

Teljes videólistát lásd a 6. mellékletben:

https://www.youtube.com/watch?v=xQtv16G8eaM 3 perc

5 perc Zárás – Van konkrét ötleted, hogy hol szeretnéd kezdeni az 50 órát? A 
következő órán beszéljünk még erről, beszélgessünk a felmerülő ötletek-
ről, lehetőségekről. 

 
Értelmezés:
Az óra alapján érzékelhetjük, hogy a diákok mennyire tudnak azonosulni az IKSZ 
szellemiségével. Szükséges-e további felkészítés, vagy következhet a részletek megbe-
szélése.

5. feladat: 

Címerkészítés

Felhasználás módja:
A gyakorlat nagyon hasznos keretet ad a felkészítéshez, és az elkészült produktum (a 
címer) segíti a közösségi szolgálat lezárását is. A foglalkozást célszerű akkor megtar-
tani, amikor a diákok már tudják, hogy milyen gyakorlatot fognak teljesíteni a közel-
jövőben, vagy tudják azt, hogy milyen gyakorlatok közül lehet választani. Ez a feladat 
használható akkor is, amikor a diákok egy 1 alkalmas szolgálatban vesznek részt (pl.: 
egy délután fák ültetése egy óvoda udvarán, közben játék a gyerekekkel), és akkor is, 
amikor több hónapon keresztül végeznek egy adott szolgálatot (pl.: családok átmeneti 
otthonában hetente 1 alkalommal segítik a diákok a gyerekek szabadidejének hasznos 
eltöltését).

Pedagógiai cél: A gyakorlat segíti azt, hogy a gyerekek beszélgessenek, átgondolják, 
mi is az iskolai közösségi szolgálat és milyen általános célokat fogalmaz meg az IKSZ. 
A gyakorlat további célja, hogy a diákok meg tudják fogalmazni, milyen konkrét, 
mérhető, reális célt szeretnének elérni a szolgált során a fogadó intézményben. Az 
elkészült produktum (címer és a megfogalmazott célok) a gyakorlat lezárásakor újra 

elővehetők, és segíthetik a teljes folyamat lezárását és értékelését. Az elkészült címerek 
és a lap hátoldalára felírt konkrét célok akár több hónap után is ismét elővehetők, és 
segítik az iskolai közösségi szolgálat lezárását.

Idő: 1,5–3 óra 

Eszköz: Osztályterem nagyságú helyiség 

Létszám: 12–32 fő. 

Tevékenység leírása: 
a)  Előkészületek: 
  A tantermet érdemes úgy berendezni, hogy 6 fős csoportok körbe tudjanak 

ülni egy-egy asztalt. Az asztalok mindegyikén található 1 ív csomagolópapír 
(vagy hasonló nagyságú fehér lap), legalább 12 színű vastag filctollkészlet. A 
csoportvezető az internetről letölti az iskola címerét, a város címerét és még 
keres további egy-két címert, amit majd meg tud mutatni a diákoknak (lásd 
4. melléklet). (Ha ezt így előkészítjük, több idő marad a gyakorlat végrehajtá-
sára, nem ott kell összetologatni a padokat, illetve nem zavarjuk meg a többi 
tanteremben folyó munkát.) 

b) Csoportok kiválasztása, a foglalkozás menetének ismertetése: 
  A csoportvezető összeállítja a különböző csoportokat. Az időkeretek tartása 

miatt fontos, hogy 5 csoportnál ne legyen több. Egy csoportban legalább 5 
fő legyen. Fontos, hogy ne a diákokok alakítsák ki a csoportokat, hanem a 
csoportvezető határozza meg azokat. (Célszerű megkérni a diákokat, álljanak 
fel egy sorban. A csoportvezető odamegy minden diákhoz és mond neki egy 
számot. Ha 5 fős csoportokat szeretne kialakítani, akkor az 1-essel kezdi, a 
következő gyereknél mondja, hogy 2-es, a következő diáknak pedig a 3-as 
számot mondja. Így megy 5 diákig, majd a 6. diáktól a számolás kezdődik 
újra az 1-estől. Így tudunk véletlenszerűen és gyorsan csoportokat kialakí-
tani.) Megkérjük a diákokat, hogy az 1-esek az egyes asztalhoz, a 2-esek a 
kettes asztalhoz (és így tovább) üljenek le. Ha mindenki elfoglalta a helyét, 
megkezdhetjük a foglalkozást. 

  Elmondjuk a diákoknak, hogy minden csoport el fogja készíteni az IKSZ cí-
merét. Célszerű projektoron kivetíteni vagy kinyomtatva körbeadni az isko-
la címerét, illetve megmutatni még 1-2 címert. Kicsit beszéljünk arról, hogy 
miket szoktak a címerekre rajzolni. (Pl. városoknál, ha híres a szőlőtermesz-
téséről, akkor szőlőt, egy sok harcot vívott településnél ott van a kard vagy a 
pajzs, egy focicsapat címerében megtalálható egy labda stb.) Fontos jelképek, 
melyek üzeneteket hordoznak. Büszke rá a város, vagy valamilyen nagy ered-
ményre, eseményre emlékeztetnek. Ezek után elmondjuk, hogy ma ezen az 
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órán az Iskolai Közösségi Szolgát címerét kell megrajzolni. Ki kell gondolni 
szimbólumokat, amelyek rákerülnek majd a címerekre. A csoportokban a kö-
vetkező időbeosztással célszerű megrajzolni a címert: 

  Az első 10 percben minden csoporttag megosztja a csoporton belül, hogy sze-
rinte mi a célja az iskolai közösségi szolgálatnak, és milyen szimbólummal 
fejezné azt ki. A csoporttagoknak a 10. perctől el kell kezdeniük megrajzolni 
a címert. Erre 30 perc áll rendelkezésre (ha nincs ennyi idő, akkor lehet csök-
kenteni 20 percre is). Amikor készen van a címer, a lapot meg kell fordítani, és 
a diákok írjanak rá egy-egy egyéni célt, amit szeretnének elérni az IKSZ-ben. 
Minden diáknak meg kell fogalmaznia az egyéni célját. Erre szintén van 5 
perc. 

c) Címerkészítés: A diákok az instrukciók után megkezdik a munkát. 
  A csoportvezető nem tétlenkedik ebben a 30 percben sem: figyeli a csopor-

tok munkáját. Meglátogatja őket, néhány percet eltölt az adott csoportban, de 
nem vesz részt a feladat megoldásában, hanem megfigyeli a gyerekek viselke-
dését, kommunikációját, mert sokat megtudhatunk a diákjainkról, ha látjuk 
őket csoportos helyzetben beszélgetni, együttműködni.

  A megfigyelésen kívül folyamatosan tájékoztatja a csoportokokat, hogy 
mennyi idő van még, és melyik fázisában kell lenniük a feladatvégzésnek 
(megbeszélés, rajzolás, célok meghatározása). Amikor elérkezünk az egyéni 
célok leírásához, kérje meg a csoportokat, hogy válasszanak ki szószólót vagy 
szószólókat, akik bemutatják majd a címert. (Azért csak most mondjuk el 
a csoportnak, hogy be kell mutatni a címereket, mert ha ezt az elején meg-
tesszük, lehet, hogy az egész csoportfolyamat középpontjába az fog kerülni, 
hogy ki fog majd beszélni.) Amikor letelt a címerkészítésre szánt idő, megké-
rünk minden csoportot, hogy fejezzék be a munkát. 

d)  Címerek bemutatása: Megkérjük az egyes csoportokat, hogy mutassák be a címe-
reiket. 

  Az egyéni célokkal most még nem kell foglalkozni, először az elkészített cí-
mereket mutassák be a csoportok. Erre csoportonként 3–5 perces időkeretet 
határozunk meg. Minden egyes bemutatás után a csoportvezető segítő kérdé-
seket (lehet egyet, lehet többet is) tesz fel a csoportműködéssel kapcsolatban, 
illetve megosztja észrevételeit a csoporttagokkal működésükkel kapcsolat-
ban: 

  – Milyen volt a közös munka? 
  – Mindenki egyformán aktív volt a csoportban? 
  – Lett-e vezetője a csoportnak? 
  –  Mindenkinek az ötlete felkerült a címerre, megvalósult a rajzolás-

kor? 
 Fontos, hogy minden csoport munkáját tapssal köszönjünk meg.

e)  Egyéni célok (30–60 perc): Amikor minden csoport bemutatta a címereket, áttérhe-
tünk az egyéni célok megbeszélésére. 

  Megkérjük a diákokat, hogy mindenki fordítsa át a csomagolópapírt, és ol-
vassák fel az egyéni célokat. Nagyon sokféle célt megfogalmaznak ilyenkor a 
diákok. Valószínűleg nem lesz arra idő, hogy a foglalkozás keretében minden 
célt megbeszéljenek a csoportvezetővel, de 4–5 diákkal érdemes néhány per-
ces beszélgetést kezdeményeznünk. Pl.:

Csoportvezető: Panni, mi is volt a Te célod? 
Diák:   Szeretetet adni a gyerekeknek. 
Csoportvezető:  Tudod már, hogy hova fogsz menni? 
Diák:    Igen, családok átmeneti otthonába megyek játszani gyerekekkel.
Csoportvezető:  Honnan fogod tudni, hogy sikerült elérni a célodat? 
Diák:   Hát azt úgy érzi az ember. 
Csoportvezető:  Mégis, hogyan fogod látni, hogy tudtál szeretetet adni? 
Diák:    Talán ha azt látom, hogy várnak a gyerekek, illetve ha lesz olyan gye-

rek, aki átölel.
Csoportvezető:      Szuper. Akkor lehet az egyik célod ez, amit felírunk a lapra. Kérlek, 

írd fel ezt.
Csoportvezető:   István, milyen célt fogalmaztál meg az IKSZ-szel kapcsolatban? 
Diák:   Tudjak segíteni az embertársaimnak. 
Csoportvezető:    Ez nagyon szép cél. Tudod már, hogy milyen Iskolai Közösségi Szol-

gálaton fogsz részt venni?
Diák:   Még nem. Nem választottam. 
Csoportvezető:  Van-e olyan, amit szimpatikusnak találsz és szívesen csinálnád? 
Diák:   Talán az idősek látogatása és segítése. 
Csoportvezető:   Ha ezt választod, akkor milyen feladat elvégzésénél éreznéd azt, hogy 

segítettél? 
Diák:    Amikor ott vagyok és kapok egy kérést, hogy mosogassak el, vagy 

vásároljak be, vigyem le a szemetet.
Csoportvezető:  Rendben. Akkor írjuk fel ezt a lapra. 
Csoportvezető:   Ági, ha jól emlékszem, te azt írtad, hogy értéket teremteni. Ezt az 

IKSZ célt fogalmaztad meg. Szerinted hogyan lehet ezt a célt mérni, 
hogy sikerült-e elérni? 

Diák:   Folyamatosan ezen gondolkozom. Engem a környezetvédelem  
érdekel. Valamit ezen a területen szeretnék letenni az asztalra. Olyas-
mit szeretnék csinálni, ami hatással van a globális felmelegedés csök-
kentésére.

Csoportvezető:  Ez igen nagy feladat. Menyire tudod ezt megvalósítani az IKSZ-ben?
Diák:    Nem tudom. Az emberek gondolkozását szeretném megváltoztatni, 

hogy tudják, ők is tehetnek a felmelegedés ellen. 
Csoportvezető:  Tudod már, hogy hova fogsz menni? 
Diák:    Igen. (Elég kedvetlenül mondta.) Hátrányos helyzetű gyerekekhez 

megyünk majd valamilyen Tanodába. 
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Csoportvezető:  Látom, nem annyira lelkesít ez a terület téged. 
Diák:   Ja. 
Csoportvezető:   Ha össze tudnád ezt kapcsolni valahogy a globális felmelegedéssel, 

akkor motiváltabb lennél? 
Diák:   Mindenképpen. 
Csoportvezető:   Mondtad, hogy az emberek gondolkozását kellene megváltoztatni. 

Mit kell majd csinálnod a Tanodában? 
Diák:   Tanulni és játszani. 
Csoportvezető:   Szerinted be lehet valahogy csempészni ide ezt a témát? Mit tehetnek 

a gyerekek a mindennapi életben ezért az ügyért? 
Diák:    Szívesen beszélnék róla nekik. Van egy jó anyagom ezzel kapcsolat-

ban. 
Csoportvezető:   Szerintem ez egy nagyon jó cél lehet. Biztos lehet arra alkalmat ta-

lálni, hogy beszélgess erről a gyerekekkel. Akkor hogyan szól most a 
célod?  

Diák:    Tanodába járó gyerekekkel beszélgetni arról, hogy mi az a globális 
felmelegedés, és mit tehetnek ők ellene.         

Csoportvezető:  Nagyon jó, kérlek, írd fel a lapotokra. 

A csoportvezető ezek után megkérheti a diákokat, hogy próbálják átfogalmazni a 
céljaikat. Ehhez érdemes beszélgetni velük a SMART célkitűzés jellemzőiről (smart 
jelentése: okos).

6. feladat:

Videós érzékenyítő óra

Felhasználás módja:
A diákok nagyon szeretnek filmet nézni. Ezt a fajta érdeklődésüket kielégíthetjük, ha 
közben gondolkodásra tudjuk őket készteni. A két rövidfilm megtekintésének akkor van 
maradandó hatása, ha vezetett beszélgetésre is sor kerül a témában a pedagógus veze-
tésével. Egy osztálynál nagyobb csoportnál ezért nem használható hatékonyan. A gya-
korlatot akkorra érdemes időzíteni, amikor a diákok még nem foglalkoztak behatóan a 
témával, tehát legelső IKSZ-es foglalkozásként ajánljuk.
Pedagógiai cél: Az érzékenyítő óra célja, hogy a diákok megértsék, hogy mi az értel-
me a segítésnek, illetve milyen lehetőségeket rejt számukra az IKSZ. Cél, hogy felidéz-
zék az általuk eddig ismert hasonló tevékenységeket.
Idő: 45 perc

Eszköz: Osztályterem nagyságú helyiség. 

Létszám: 12–32 fő 

Tevékenység leírása: 
1.  Néhány felvezető kérdést teszünk fel a diákoknak, amire vagy a kérdőíven vála-

szolnak (lásd 5. melléklet) vagy kiscsoportban beszélgetnek a kérdésekről. Ebben 
az esetben érdemes vagy pedagógus kollégákat, vagy idősebb diákokat bevonni 
a lebonyolításba. 

Feltehető kérdések: 
 » Korábban segítettél már másoknak magadtól? Pl.: Vigyáztál-e kisgyerekre, té-

len ellapátoltad a havat a házatok elől, kísértél át vak vagy idős embert a zebrán?
 » Családod, barátaid körében találkoztál már önkéntességgel? Ha igen, sorolj fel 

néhány példát!
 » Milyen emlékeid vannak Neked vagy családtagjaidnak, barátaidnak az önkén-

tességről?
 » Szerinted miben segít Neked vagy másoknak az IKSZ? Miért? Hogyan? Több 

választ is bejelölhetsz! 
 » A csoportokat 5–7 fővel érdemes megalkotni. A csoportok feldolgozzák a kér-

déseket és válaszokat; a rendelkezésre álló idő 10 perc. A negatív vélemények is 
fontosak lehetnek, fontos, hogy mindenkit meghallgassunk minden kérdésről, 
amit el szeretne mondani; ha valaki nem akar beszélni, akkor passzol. Érdemes 
figyelni, hogy mindenki azonos időpontban hagyja abba a beszélgetést, hogy a 
közös filmnézésre sor kerülhessen.

1.  Nézzük meg közösen a következő filmet: https://www.youtube.com/watch?v=w-
KeKKBNmUbA

     A film 5 perc hosszúságú. A megfigyelési szempontokat a film előtt kell tisztázni 
a diákokkal, utána kiscsoportban vitatják meg a kérdéseket, a végén lehet közösen 
összegezni a konklúziókat. A rendelkezésre álló idő a film után 10 perc.

2. A „Legyetek felkiáltójellé!” szlogen hol szerepelt a filmben?
3.  Önkéntes munka: Az Élménynap Andrásnak feladat miként kap jelentést a 

filmben?
4.  Gyűjtsd össze, milyen tevékenységet végeztek Andrásék a filmben! Te ezek közül 

mit csinálnál szívesen?
5. Kit formált ez a nap leginkább? Kiről szólt?

 A megbeszélések után kerül sor a 2. film megtekintésére, link: https://www.youtu-
be.com/watch?v=xQtv16G8eaM
  A film játékideje 3 perc 41 másodperc. Az alábbi kérdéseket a film megnézése 

előtt érdemes megadni a diákoknak, vagy lapon, vagy szóban.
Kérdések/feladatok/megfigyelési szempontok:
 1.  Gyűjtsd össze, milyen tevékenységet végeztek a diákok az IKSZ keretében 

Rózsika néninél (illetve, ha csak említették)! Próbálj meg egy-egy tevékeny-
ség kapcsán minél több részfeladatot összegyűjteni!

 2.  Figyeld meg, hogyan nyilatkozott Bogi, miért volt számára fontos az IKSZ 
elvégzése, mi az, ami őt a kezdetektől motiválta?
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 3.  Milyen hatással volt Bogira a közösségi szolgálat?
 4.  Miért volt hasznos Bogi szerint a közösségi szolgálat? 

A kérdések megbeszélésére 10 perc áll rendelkezésre. Az utolsó 5 percben érdemes  
osztálykeretben összegezni a tapasztalatokat. Mi a különbség az önkéntes munka és 
a közösségi szolgálat között? Milyen más tevékenységeket végezhetnek a diákok? Az 
alábbi táblázat is kitölthető összegzésképpen:

Érintett terület Segít
igen/nem Miért? Hogyan?

a) pályaorientáció (segít eldönteni, 
hogy mi szeretnél lenni, merre 
tanulj tovább)

b) szociális érzékenység (jobban 
meglátod, kik azok, akik segít-
ségre szorulnak, még ha nem is 
mondják ki)

c) a személyes környezet iránti 
felelősségtudat növekedése (job-
ban vigyázol a környezetedre)

d) generációk közti kapcsolat 
erősödése (jobban szót 
értek szüleim, nagyszüleim 
korosztályával vagy a 
kisgyerekekkel)

e) felelősségtudat (ha megígérem, 
rajtam múlik, hogy időben ott 
legyek)

f) önkéntes tevékenységekben való 
aktivitás

g) társadalmi agresszió csökkenése

7. feladat 

Ötletbörze

Felhasználás módja: foglalkozás 
Ha a diákok már valamilyen formában átlátják, hogy mit jelent az iskolai közösségi 
szolgálat (célok, elvárások, lehetőségek), akkor tarhatunk egy olyan foglalkozást, ahol 
szabadon ötletelünk (nincs rossz ötlet, minden ötlet megfontolandó, semmiképpen sem 
azonnal elvetendő). 

Pedagógiai cél: Segítségnyújtás a diákok számára, hogy milyen területeken, milyen 
tevékenységi lehetőségek vannak.

Eszköz: –

Létszám: 1 osztály (8–32 fő)

Idő: 45 perc vagy lehetőség szerint

Tevékenység leírása:
Kiindulhatunk nagyobb testvérek, ismerősök, felsőbb osztályokba járó diákok közös-
ségi szolgálati tevékenységéből. Felkérjük diákjainkat, hogy a következő órára térké-
pezzék fel környezetükben a már végzett IKSz-es tevékenységeket.

A gyerekektől hasonló ötletek jönnek majd, mint amiket a fejezet bevezetőjében 
említettünk: pl. a nővérem minden pénteken segít a bevásárlásban egy idős néninek; 
hátrányos helyzetű gyerekeknek szóló nyári táborban a gyerekfoglalkozásokon volt 
segítő; az iskolai nyílt nap dekorációját segített megtervezni és elkészíteni; „Ne sze-
metelj” kampányt szervezett az osztálytársaival. Minden esetben megbeszélhetjük az 
alábbi kérdéseket.

 » Egyszeri vagy rendszeres volt a tevékenység?
 » Kinek segített?
 » Miért volt szükség a segítségre?
 » Milyen felkészülésre, információra volt szükség a tevékenység előtt?
 » Egyedül vagy másokkal végezték-e a tevékenységet?
 » Hasznosnak érezhette-e magát a segítő diák? Mikor igen, és mikor nem?
 » Jól érezhette-e magát a segítő diák? Mikor igen, és mikor nem?
 » Mit tanulhatott a tevékenységből a segítő diák?
 » Ők szívesen csinálnának-e hasonlót?

Félévente beszámolhatnak az egy osztályba járó diákok egymásnak arról, hogy ki hol 
végzett közösségi szolgálatot. Ez egyfajta feldolgozás a diákoknak, amiről majd egy 
másik fejezetben lesz szó, de mindenképp ötletadó, motiváló az IKSZ-et még nem 
végző osztálytársaknak.
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Feldolgozás

Ahogy korábban már írtuk a felkészítésről szóló fejezetben, az iskolai közösségi szol-
gálatban három jól elkülöníthető pedagógiai feladat van: felkészítés, tevékenység alat-
ti támogatás, feldolgozás. Ebben a fejezetben a feldolgozásról lesz szó, melynek – a 
felkészítéshez hasonlóan – számos formája és különböző mélysége van. 

A feldolgozásnak komoly módszertana van, leginkább a tapasztalati tanulás és az 
élménypedagógia területén. A módszertan alapja az a gondolat, hogy bár az élmé-
nyek, tapasztalatok gyakran önmagukban is tanulással járnak, a feldolgozás segít-
ségével tudatosulhatnak jobban a fontos érzések, gondolatok, akár információk, és 
megtanulhatnak és megérthetnek a diákok olyasmit is, ami egyébként elkerülte volna 
a figyelmüket. 

A feldolgozás másik fontos célja (ahonnan a szó is ered), hogy ne maradjanak fel-
dolgozatlanul az élmények. 14–18 éves fiataloknál különösen fontos, hogy támogatást 
kapjanak a közösségi szolgálat során felmerült érzéseik, feszültségeik megértésében 
és elfogadásában. A pozitív és a negatív tapasztalatok is nagyon tanulságosak, de csak 
akkor, ha a „helyükre kerültek” a fiatalban. 

Élmények és eredmények megosztása, megbeszélés, reflexió, önértékelés, visszajel-
zés. Mindegyik kicsit mást jelent, de a cél hasonló: irányított feldolgozással felerősíte-
ni az iskolai közösségi szolgálat pedagógiai értékeit.

A tapasztalatokat feldolgozó módszer részletei: mennyi időt vesz igénybe, milyen 
mélyre megy, a pedagógusra van bízva, és lehetőségeink, a gyerekek és a saját korláta-
ink ismerete határozza meg, hogy mely célokra építjük föl az élmények, tapasztalatok 
feldolgozását. Van, hogy csak annyi a célunk, hogy a diákok felismerjék, tulajdonkép-
pen milyen jól érezték magukat a tevékenység során, és van, hogy az a célunk, hogy 
megértsék, ha valahol számítanak rájuk, mert elvállaltak egy feladatot, akkor legjobb 
tudásuk szerint végezzék is el azt.

Nagyon ritkán működik az a fajta feldolgozás, amikor konkrétan a célunkra kér-
dezünk rá. Nem érdemes rögtön azt a kérdést feltenni, hogy „Mit tanultál ebből a 
tevékenységből?” mert gyakran nem tudják a diákok, hogy ilyenkor mire gondolja-
nak. Azért is, mert a tanulásról leginkább tantárgyi tanulás jut eszükbe, de azért is, 
mert mi felnőttek is csak tudatos végiggondolással tudunk tanulságokat levonni egy 
helyzet után. Leginkább kérdések sorozatával lehet végigvezetni a diákokat azon a 
folyamaton, aminek a végére bizonyos dolgokat annyira megértenek, hogy valós atti-
tűdváltozást érünk el valamivel kapcsolatban, vagy a tapasztalat igazi hatást gyakorol 
a diák életére.

II. 
feldolgozÁs 

 
Bevezető 

gondolatok a 
feldolgozÁs- 

hoz

43
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Akár szóban, akár írásban kérdezzük a diákokat, a kérdéseket érdemes az úgyne-
vezett tölcsér modell10 szerint feltenni. A tölcsér modell lényege, hogy egyre mélyülő 
kérdésekkel tereljük mederbe a feldolgozást.

Először segítsük kérdésekkel, hogy a diák vagy diákok a saját nézőpontjukból, de 
szigorúan tényszerűen elmondják vagy leírják, mit csináltak pontosan. (Például: „Ka-
tival ketten úgy döntöttünk, hogy az idősek otthonában kérdezzük meg, hogy mit 
tudunk segíteni, … 10 hét után elbúcsúztunk Joli nénitől, mert közeledik a nyári szü-
net, de mondtuk neki, hogy lehet, hogy fogunk járni hozzá jövőre is.” „Péterrel faülte-
tésben vettem részt a közeli óvodában, ahol együtt ültettük el a fákat az óvodásokkal. 
Kb. 3 órát vett igénybe a program: a gödrök kiásásától a fák elültetéséig, illetve meg-
locsolásáig. Utána egy kis süteményezésre vendégül láttak minket az óvodában” stb.) 

Utána kérdésekkel segítsük, hogy megfogalmazzanak néhány lényeges dolgot. (Pl. 
Miért az idősek otthonát választottátok? Milyen érzés volt az első találkozás Joli né-
nivel? Mi volt a legmeglepőbb? Mindig ketten mentetek? Mit csinálnál másként?; Mi-
ért a faültetésben vettél részt? Miért óvodásokkal? Milyen érzés volt az óvodásokkal 
együtt tevékenykedni? Mi volt az, ami flottul ment a szervezésben, milyen nehézségek 
voltak?) Ezek után a kérdések után kérdezhetünk csak rá arra, hogy mit tanultak a te-
vékenység során. (Például: Ez a tapasztalat megváltoztatott-e benned valamit? Fogsz-e 
valamit máshogy csinálni a jövőben ennek hatására? Megtudtál-e valami újat magad-
ról?)

Rövidebb, akár csak egyszeri tevékenység után is fontos a feldolgozásra, értéke-
lésre időt szánni. Egy szemétszedős akció után, ahol egy erdőszakaszt tisztítottak 
meg a gyerekek, tanulságos ránézni az összeszedett szemét mennyiségére, és arról 
is érdemes beszélgetni, hogy miért szemetelnek az emberek. Egy ilyen alkalom után 
egymásnak is visszajelzést szoktak adni a diákok, mert bizony nem mindenki segít a 
szemétszedés során egyenlő mértékben. Az ebből eredő feszültségek feloldása is peda-
gógusi feladat, amit érdemes előre átgondolnunk.

Feldolgozásra tehát szükség van a tevékenységek után, valamint érdemes az 50 óra 
közösségi szolgálat egészét is áttekinteni, hogy a diákokban minél több tanulság tu-
datosodjon.

A feldolgozásnak számos módja van, lehet nyilvános vagy bizalmas, történhet szó-
ban vagy írásban, van, amikor személyes beszélgetés során számol be a diák, van, 
hogy kiscsoportban, van, hogy egy egész iskola előtt. 

Néhány példa a feldolgozási módokra, módszerekre:
•	 írásbeli beszámoló készítése kérdéssor mentén
•	 képes- vagy videóblog készítése
•	 portfólió készítése
•	 IKSZ falon poszter készítése
•	 beszámoló az osztályfőnöki órán (akár féléves rendszerességgel meghallgathatják 

egymás tapasztalatait az osztálytársak)

10  Matthew D. Liddle: Tanítani a taníthatatlant. Élménypedagógiai kézikönyv, Pressley Ridge 
Magyarország Alapítvány 

•	 területek szerinti feldolgozó alkalmak (közös alkalom azoknak, akik idősek ottho-
nában segítettek, közös azoknak, aki környezetvédelemmel kapcsolatban végeztek 
szolgálatot stb.) 

•	 iskolagyűlésen beszámoló (ami egyfajta feldolgozás az előadónak, az felkészítés, 
érzékenyítés lehet a hallgatóknak)

•	 feldolgozó beszélgetés a tevékenység végén az adott helyszínen.

Év közben az osztályfőnöki órán átbeszélhetünk egy-egy tevékenységet, amit valaki 
épp befejezett. Segítő kérdések lehetnek például:

 » Egyszeri vagy rendszeres volt a tevékenység?
 » Kinek segített?
 » Miért volt szükség a segítségre?
 » Milyen felkészülésre, információra volt szükség a tevékenység előtt?
 » Egyedül vagy másokkal végezték-e a tevékenységet?
 » Hasznosnak érezhette-e magát a segítő diák? Mikor igen, és mikor nem?
 » Jól érezhette-e magát a segítő diák? Mikor igen, és mikor nem?
 » Mit tanulhatott a tevékenységből a segítő diák?
 » Ők szívesen csinálnának-e hasonlót?

Leggyakoribb talán az, amikor egy szempontrendszer, egy kérdéssor alapján kérünk 
beszámolót a diáktól. Természetesen ilyenkor elolvassuk a diákok írását, és minden-
képp adunk hosszabb vagy rövidebb visszajelzést és lehetőséget a további feldolgozás-
ra, ha szükség van rá.

Két konkrét példa kérdéssorra:
Ha a diák egy civil szervezetnél segített:

  1. Miért ezt a civil szervezetet választottad?
  2.  Mi a szervezet küldetése? Milyen társadalmi probléma megoldására irányul a 

munkájuk?
  3.  Miben segítetted a szervezet munkáját, a szervezet célcsoportját? Miért volt 

szükség erre a segítségre?
  4.  Mire számítottál a feladat megkezdésekor? Voltak-e elvárásaid, céljaid? Mit sze-

rettél volna tanulni a tevékenységből?
  5.  Hogy érezted magad a tevékenység során? Ha voltak elvárásaid, céljaid, akkor 

azok mennyire valósultak meg?
  6. Mit profitáltak mások a tevékenységedből?
  7.  Megváltozott-e valami benned azzal az üggyel/társadalmi problémával kapcso-

latban, amivel a szervezet foglalkozik?
  8. Milyen tanulságot vonnál le saját magaddal kapcsolatban?
  9. Mely képességeid fejlődtek a tevékenység során?
10. Mi volt a legjobb az általad végzett IKSZ-ben?
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11. Mi volt a legnehezebb? Mi segített ezen túllépni?
12. Mennyire működött az együttműködés a szervezetben dolgozókkal?
13. Mit csinálnál máshogy legközelebb?
14.  Hogyan reagáltak mások arra, hogy ezt a tevékenységet végezted? (Barátok, szü-

lők, diáktársak, tanárok)
15.  Fogod-e folytatni valamilyen formában ezt a feladatot?
16.  Hogyan tudod alkalmazni azt, amit a tevékenység során megtanultál, az élet 

egyéb területein?
17.  Szerinted miért dolgoznak emberek civil szervezetekben?
18.  Ajánlanád-e a szervezetet fogadó szervezetnek középiskolásoknak közösségi 

szolgálatra?
19.  Ha igen, milyen szolgálatot tudnak ott végezni a középiskolások, és az milyen 

felkészítést és mentorálást igényel?

Diákoknak, akik egy hátrányos helyzetű gyerekek számára létrejött tanodában segí-
tettek 10 hétig, minden szombaton 2–5-ig:

  1.  Emlékeid szerint mire számítottál a szolgálat megkezdésekor? Voltak-e elvárá-
said, céljaid? Mit szerettél volna tanulni a tevékenységből?

  2.  Hogy érezted magad a tevékenység során? Ha voltak elvárásaid, félelmeid, cél-
jaid, akkor azok mennyire valósultak meg?

  3.  Mit „kapnak” a gyerekek a tanodától, és mit „kaptak” konkrétan tőled?
  4.  Megváltozott-e valami benned a gyerekekkel kapcsolatban? Milyen tanulságot 

vonnál le a tanodába járó gyerekek kapcsán az ilyen társadalmi helyzetben élő 
gyerekekről?

  5. Milyen tanulságot vonnál le saját magaddal kapcsolatban?
  6. Mely képességeid fejlődtek a tevékenység során?
  7.  Mi volt a legjobb a feladatodban? (Írj akár egy konkrét jó/kedves/vicces/megható 

emléket is.)
  8. Mi volt a legnehezebb? Mi segített ezen túllépni?
  9.  Mennyire sikerült a tanodában dolgozókkal az együttműködés? Mennyire volt 

elegendő számodra a felkészítés, támogatás?
10. Mit csinálnál máshogy legközelebb?
11.  Hogyan reagáltak mások arra, hogy ezt a szolgálatot végezted? (Barátok, szülők, 

diáktársak, tanárok)
12. Fogod-e folytatni valamilyen formában ezt a tevékenységet?
13.  Hogyan tudod alkalmazni azt, amit a tevékenység során megtanultál, az élet 

egyéb területein?

Tudjuk, nem könnyű megteremteni annak lehetőségét, hogy az iskolai közösségi szol-
gálat folyamatának minden lépésében megfelelő módon feldolgozhassák a diákok 
élményeiket. Ennek sok esetben időkorlátai vannak, de gyakran megjelennek olyan 
kompetenciakérdések is, hogy mennyire van tudása, készsége egy pedagógusnak ah-
hoz, hogy ilyen témában a diákok segítségére legyen.

A következőkben olyan gyakorlatokat mutatunk be, amelyek hasznosak lehetnek a 
közösségi szolgálat feldolgozásában. Ezek a gyakorlatok megkönnyíthetik a kommu-
nikációt a diákokkal, segíthetik, hogy a diákok jobban meg tudják fogalmazni érzel-
meiket, könnyebben kifejezhessék magukat. Segítik a feldolgozást végző pedagógust 
is abban, hogy frontális oktatási módszerek mellett más módon, más légkörben, kicsit 
más szerepben beszélhesse meg az élményeket a diákokkal. 

fEldolgozás, lEzárás – gyaKorlatoK és instruKcióK

1. feladat: 

Gyakorlatod útja – diagram 

Felhasználás módja:
Ez a feladat segítség lehet akkor, amikor egy több alkalmas gyakorlatot (legalább 4 alka-
lommal volt a diák egy fogadó intézményben) zárunk le a diákokkal és megbeszéljük az 
ott szerzett élményeket. Ugyanakkor ez a feladat alkalmas arra is, amikor egy többal-
kalmas gyakorlat közben szeretnénk egy kicsit megnézni, mi is történik a diákunkkal. 
 
Pedagógiai cél: 
Megtudni, hogyan érezte 
a diák magát a gyakorlat 
során, ebben milyen válto-
zások következtek be és ez 
minek köszönhető. Meg-
nézni, hogy a diákok által 
megfogalmazott konkrét 
célok (lásd iskolai közössé-
gi szolgálat címer készíté-
sénél) hogyan teljesültek a 

II. 
feldolgozÁs 

 
feldolgozó 

gyakorlatok
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gyakorlat során, valamint azt értékelni, hogy az egyes alkalmakkor mennyire érezték 
hasznosnak magukat. 

Idő: Csoportnagyságtól és időtől függően 20–90 perc 
 
Eszköz: A diákok hozzák magukkal a már elkészített diagramjukat, amit az IKSZ 
megkezdésekor kaptak kézhez (a diagramok A1-es méretűek, hogy a feldolgozásnál is 
jól láthatóak legyenek).
 
Létszám: 1–32 fő, de az ideális csoportnagyság 10–12 fő. 

Tevékenység leírása:

Előzmények: 
A diákok a felkészítés alkalmával megkapják a Gyakorlatod útja elnevezésű diagra-
mot (lásd 7. melléklet). Kérjük meg őket, hogy amikor hazamennek egy-egy gyakor-
lati alkalomról, vegyék elő otthon a diagramot, és három dolgot jelöljenek meg rajta: 
1.  Cél: Jelöld be 1 és 5 között a diagramon, hogy a mai alkalommal hogyan sikerült 

elérned a célodat, melyet megfogalmaztál a gyakorlat során. (1 egyáltalán nem – 5 
teljes mértékben)

2.  Érzet: Jelöld be az is a diagramon, hogy mai alkalommal hogyan érezted magad. 
(1 – nagyon rosszul – 5 nagyon jól) 

3.  Hasznosság: Végezetül, kérlek, azt is jelöld be, hogy a mai alkalommal mennyi-
re érezted hasznosnak magad a végzett tevékenységedben. (1 egyáltalán nem volt 
hasznos – 5 nagyon hasznos volt)

Lebonyolítás: 
A feldolgozó, lezáró foglalkozást azzal kezdjük, hogy megkérdezzük, mindenki elhoz-
ta-e a diagramot. (Ha van olyan diák, aki nem, akkor őt megkérjük, hogy amennyi-
re emlékszik, gyorsan rajzolja meg a diagramját.) Kérjük, hogy jelentkezzenek azok, 
akik folyamatosan tudták tölteni a diagramot. (Ez azért fontos, hogy lássuk, ki ho-
gyan készítette el a diagramját.) Köszönjük meg, majd lássunk neki a feldolgozásnak. 

A feldolgozás kétféle módon történhet: 
 a)  Ha 12 főnél többen vagyunk, akkor több csoportot (6–8 fővel) alakítunk ki 

és csoporton belül dolgozzák fel a diagramokat (feldolgozási idő: 20 perc), 
majd prezentálják az eredményt (egy-egy csoport 2–5 percben prezentál-
hat). Ehhez a csoportok az osztályteremben már előzőleg kialakított aszta-
lokhoz ülnek és megkezdik a feldolgozást. 

 b) 12 fős csoportlétszámig együtt történik a feldolgozás. 

A feldolgozás szempontjai: 
•	 Kérjünk meg mindenkit, hogy a csoporton belül 5 mondatban mutassa be a diag-

ramját, a következőképpen: 

A célom az volt, hogy a gyakorlat során .............. 
Az én diagramomból az olvasható ki, hogy ............
Akkor éreztem magamat a leghasznosabbnak, amikor ..........
Nem éreztem jól magam akkor, amikor ..........
A célomat úgy értem el, hogy ..........

•	 A diákok figyeljék egymás beszámolóit és gyűjtsék a hasonlóságokat és a különb-
ségeket, majd prezentálják azokat. A prezentációhoz a diákok csoporton belül vá-
laszthatnak szószólót, de dönthetnek úgy is, hogy együtt mutatják be azt. Fontos, 
hogy a prezentáló csoport diagramjait mindenki jól lássa, hiszen így lehet igazán 
érteni azokat. A csoportvezető a prezentáció után néhány személyes kérdést intéz 
a csoportban lévő diákoknak diagramjaikról (maximum 5 perc egy-egy csoport 
esetében).

Néhány kérdés, ami segítség lehet:
 » Látom, hogy végig azt jelölted be, hogy nagyon rosszul érezted magad a gyakor-

lat során; elmondanád ennek az okát, illetve azt, hogy hogyan próbáltál ezen 
változtani? 

 » A diagramodnak – ha a hasznosságot nézem – akkor az is lehetne a címe: Egy-
szer lent, egyszer fent. Mik történtek veled, hogy ez ennyire változatos lett? 

 » Azt látom, hogy a célodat szépen, fokozatosan érted el, mesélj erről egy kicsit! 
 » Látom, nagyon jól érezted magad végig a gyakorlaton, ugyanakkor azt is látom, 

hogy a célodat mintha nem érted volna el. Mi történt? 
 » Tudom, hogy nagyon tartottál a gyakorlattól az elején. Azt látom, hogy végig jól 

érezted magad. Mondanál erről pár gondolatot?

•	 Amikor minden diák sorra került, megköszönjük, hogy részt vettek a foglalkozáson, 
és arra kérünk mindenkit, hogy egy-egy mondattal búcsúzzon el a gyakorlatától. 

 2. feladat: 

Jutalomcsekk

Felhasználás módja: 
Ezt a gyakorlatot akkor javasoljuk, ha volt olyan iskolai közösségi gyakorlat, ahova a 
tanulók együtt mentek el, együtt tevékenykedtek, valamennyire ráláttak, hogy ki mi-
lyen feladatot végzett a gyakorlat során. (Pl.: természetvédelem keretében faültetés vagy 
olyan rendezvény, program szervezése, melyen 12–30 fő vett részt.)
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Pedagógiai cél: A feladat alkalmas arra, hogy a csoport értékelje az elvégzett fela-
datot, tudatosítsa a csoporttagok teljesítményét, valamint lehetővé teszi, hogy össze-
hasonlítsák egymás véleményét a csoportmunkában való részvételre vonatkozóan. 
Fontos cél, hogy a diákok végiggondolják, hogyan vettek részt az IKSZ-ben, hogyan 
értékelik saját magukat. 

Idő: Csoportnagyságtól és időtől függően 30–90 perc

Eszköz: Előre elkészített játékcsekk (lásd 2. mellékletben) a csoport létszámával meg-
egyező számban, valamint ugyanannyi boríték.

Létszám: 12–20 fő (lehet magasabb csoportlétszám is, de akkor más a feldolgozás) 

A tevékenység leírása: 
A csoportvezető arra kéri a diákokat, hogy mindenki gondolja végig, az iskolai kö-
zösségi szolgálaton mennyire sikerült a kezdéskor megfogalmazott célokat elérniük, 
mennyire tettek bele energiát, hogy a célok teljesülje-
nek, és mennyire érezték 
elfogadhatónak saját telje-
sítményüket.

Lebonyolítás: 
A diákok lehetőség szerint 
a teremben körbe ülnek le. 
A körben hagyunk üres szé-
ket is, ez lesz a „forró szék”. 
A csoportvezető mindenki 
számára kioszt 1 db jutalomcsekket és 1 db borítékot. (Ha kímélni akarjuk a fákat, 
akkor a borítékot el is hagyhatjuk.) Arra kéri a diákokat, hogy egy önmaguknak szóló 
képzeletbeli csekk kitöltésével értékeljék saját hozzájárulásukat, teljesítményüket az 
IKSZ-es tevékenységben. A csekk értéke 0 forinttól 100 ezer forintig terjedhet. Ha 
valaki úgy gondolja, hogy keveset adott hozzá, hogy a feladat sikeres legyen, inkább 
kihúzta magát a tevékenységből, nem volt annyira aktív, az kevesebb összeget utaljon 
ki magának. Ugyanakkor, ha valaki úgy érezte, hogy nagyon sokat adott bele a tevé-
kenységbe, aktív és kreatív volt, a „vállán vitte a csapatot”, nagy része volt abban, hogy 
a feladat jól sikerült, akkor nagy összeget írjon a papírra. Hagyjunk néhány perc időt, 
hogy mindenki eldönthesse, mekkora összeget ír a csekkre, majd a csekkeket berak-
ják a borítékba és ki-ki ráírja a nevét. Ha nem használunk borítékot, akkor a csekket 
hajtsák ketté és így írják rá a nevüket. 
A csoportvezető összekeveri a borítékokat, jutalomcsekkeket és találomra húz egyet 
belőlük. Felolvassa a diák nevét, aki beleül a „forró székbe”. Felnyitja a borítékot és 
közli a többiekkel, hogy mekkora összeget adott magának a diák. Ezután a csoport és 
a „forró széken” ülő között beszélgetés indul a csoportvezető segítségével: 

•	 Kérdések: 
Mit gondoltok a felírt összegről? 
Mennyire reális? Ki adott volna többet és miért? 
Mit kellett volna másképp csinálni, hogy több összeget tudj ráírni?
Miért adtál magadnak ilyen alacsony/magas összeget? 
A többiek úgy látják, hogy sokkal többet is írhattál volna rá, miért lett ilyen kicsi 
az összeg? Stb.
Fontos felhívni a diákok figyelmét arra, hogy nem az a feladatuk, hogy a másik 
diák teljesítményéről mondjanak véleményt, hanem az, hogy megtudják, miért 
is értékelte magát úgy.

Ha minden csoporttag sorra került, akkor van vége a csoportfoglalkozásnak. 

Nagyobb csoportban (20 fő felett): 
Ha a csoportlétszám magas, nagyon sok időt venne igénybe mindenkit a „forró szék-
be” ültetni és meghallgatni. Ezért egy kicsit érdemes változtatni a folyamaton. Amikor 
minden diák ráírta a csekkre az összeget és összehajtotta (vagy betette a borítékba), 
azokat nem kell összeszedni, hanem minden diák magánál tartja. A csoportvezető a 
termet négy részre osztja. A terem egyik sarkában foglalnak azok helyet, akik 0–25 
pontot adtak magukat, a másik sarokba a 26–50, a harmadik sarokba az 51–75, majd 
a negyedik sarokba a 76–100 pontosok ülnek le. (Nem kell megijedni, ha a pontszámok 
alapján csak egy csoport alakult ki, mert mindenki pl.: 76–100 pont között értékelte 
magát. Ekkor a csoportvezető tovább bontja a csoportokat, hogy kialakuljon a négy 
csoport.)

Amikor kialakultak a csoportok, a vezető minden csoportból megkérdez egy-két 
diákot, hogy mekkora összeget írt a papírra. Az adott csoportba tartozók között be-
szélgetés indul (a csoportvezető segítségével) a fent leírt módon. 
Amikor mind a négy csoportnál lefolytak a beszélgetések, a csoportvezető megkérde-
zi, hogy az elhangzottak alapján van-e olyan, aki most más ponszámot adna magá-
nak. Ha valaki átáll máshová, azt meg is kell indokolni. 
Ezek után lezárjuk a foglalkozást.

A csoportvezetővel kapcsolatos elvárások a játék során: 
Nagyon fontos, hogy ebben a játékban a csoportvezető nem értékel, hiszen a fő cél az, 
hogy a diákok adjanak visszajelzést a saját teljesítményükről. A vezetőnek arra is fi-
gyelnie kell, hogy a diákok egymás felé inkább pozitív visszajelzéseket adjanak, kérdez-
zenek, és ne értékeljenek. A diákoknak érezniük kell, hogy lehet őszintén beszélni saját 
teljesítményükről, és annak nem lesznek negatív következményei. Erről a foglalkozás 
elején beszélni kell a diákokkal. Lényeges, hogy a vezető ne essen ki a csoportvezetői 
szerepéből (mind a nonverbális, mind pedig a verbális kommunikációnak koherensnek 
kell lennie), és fontos, hogy végig fenn tudja tartani azt a légkört, melyben a diákok érzik 
a támogatást.   
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Kézikönyv az iskolai közösségi szolgálat sikeres megvalósításához Projektötletek az iskolai közösségi szolgálatban. hogyan lehet jól – és rosszul – csinálni? 

Az elmúlt néhány év során nagyon sokféle projekt valósulhatott meg az IKSZ ke-
retében. Találhatók közöttük nagyon alaposan átgondolt és az évek során letisztult 
keretekkel működő programok, de ugyanúgy vannak olyan programok, melyek – 
minden igyekezet ellenére – nem igazán tudják betölteni azokat a célokat, melyeket 
az IKSZ meghatároz. Amikor alaposabban megvizsgáljuk ezeket a projekteket, azt is 
láthatjuk, hogy egy kis változtatással, egy-két programelem újragondolásával helyük-
re kerülhetnek, és igazán izgalmas  szolgálatok szerveződhetnek a diákok számára. 
A következőkben olyan kitalált projekteket mutatunk be, melyek akár a valóságban 
is megtalálhatóak lennének valahol. A projekteket úgy írtuk meg, hogy valamelyik 
részük miatt nem teljesen felelnek meg az IKSZ elvárásainak, de azt is leírjuk, hogyan 
lehet ezen segíteni.

1. információs hírportál műKödtEtésE szépKorúaK 
számára 

Tevékenység leírása: 
Egy informatikai specializációval foglalkozó gimnázium tanulói arra vállalkoztak, 
hogy a városban működő idősek klubjaiba járó szépkorúak számára működtetnek 
hírportált. A weboldal összegyűjti a klubok programjait, valamint egyéb városi ese-
ményeket, programokat, akciókat, melyeken a szépkorúak részt vehetnek, illetve ér-
dekelheti őket. A tevékenységnek köszönhetően több mint 5000 idős ember érhető el 
és kaphat tájékoztatást különböző programokról. A honlapon programismertetők is 
olvashatók és állandóan frissülő eseménynaptárt alakítottak ki. Havonta 1 alkalom-
mal „szerkesztőségi megbeszélésen” határozzák meg a weboldallal kapcsolatos felada-
tokat, ahol egy-két klubvezető is jelen van.

Előkészítő tevékenység: 
Az idősek klubjának vezetője előadást tartott a diákok számára a klubok működé-
séről, az oda járó szépkorúakról, az időskor jellemzőiről, nehézségekről, örömökről 
egyaránt. Megbeszélték, hogy az információ a programokról hogyan fog eljutni a di-
ákokhoz.

III. 
Projekt- 
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csInÁlnI? 
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Folyamatkísérés, értékelés: 
Havi egy találkozás alkalmával beszélték meg a diákok, az idősek klubjának vezetői 
és a szolgálatért felelős tanár (informatikus végzettségű) mik a következő hónap fel-
adatai. Ezeken a megbeszéléseken határozták meg, ki mit fog csinálni a következő 
hetekben.

Elért hatás: 
A projektnek köszönhetően a városban élő időskorúak néhány kattintással megnéz-
hetik, milyen programok várják őket egy adott kluban, illetve a városban. A diákok 
informatikai tudása jelentősen bővült. Megismerkedhettek a webszerkesztéssel, és az 
elméleti tudást azonnal ki is tudták próbálni a gyakorlatban. A havi stábmegbeszélé-
seken fejlődött a diákok kommunikációs készsége, együttműködése, a feladatok ki-
osztásával és elvégzésével nőtt a felelősségtudatuk, valamint a felkészítő előadásnak 
köszönhetően bővültek az ismereteik az időskorról.

Egy kicsit másképp – változtatások a projektben: 

A közvetlenség elve az IKSZ-ben a következőt jeleni:
„Nem a szervezetet, hanem közvetlenül a szervezet célcsoportját szolgáló tevékenységet 
kell végezni. A személyek közti kapcsolat alkalmas a személyiség formálására, az önis-
meret fejlesztésére.” 

Ebben a projektben ez részben teljesül, hiszen a hírportál közvetlenül az idősek szá-
mára szolgáltat tevékenységet. Ugyanakkor a személyek közötti kapcsolat csak átté-
telesen valósul meg. Az idősklubok vezetői tartanak előadást, adnak információt az 
idősekről. A diákok az idős emberekkel ugyanakkor egyszer sem találkoztak. A cso-
portban való munka lehetőséget ad a személyiség formálására, az önismeret fejlesz-
tésére, de csak korlátozott módon. Azért érdemes erre kifejezetten odafigyelni, mert 
számtalan olyan helyzet adódik az életben, amikor létrehozunk, megalkotunk vala-
mit, de akiknek készül, azokat nem vonjuk be. Nem lehetnek részesei a folyamatnak, 
nem kérdezzük meg, nem oszthatják meg véleményüket, mellyel sokszor hatékonyab-
ban fejleszthetnénk tovább az adott szolgáltatást, programot, épületet. 

Az IKSZ-ben a kettős cél elve szerint „egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az él-
ménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia”. 

Ebből a projektből az élménypedagógiai elemek teljes mértékben hiányoznak. Pe-
dig különösen fontos lenne, mert az informatikusnak tanuló fiataloknak a bitek és 
byte-ok világában egyre kevesebb lehetőségük adódik arra, hogy valamit más módon 
is megközelítsenek. Az élménypedagógia más készségeket, érzéseket aktivizálhat, se-
gítheti az önreflexiót, hozzájárulhat a személyiség formálásához.

Végül nem feledkezhetünk el a kölcsönösség elvéről sem. „A diák nyitott és elfo-
gadó legyen azzal a személlyel, akivel kapcsolatba kerül, kezelje egyenrangúként és ne 
leereszkedően; erre a felkészítés során kell érzékennyé tenni a diákokat. Fontos, hogy 

mindkét fél azonos intenzitással legyen bevonva a tevékenységbe, hiszen az „adok és 
kapok” kölcsönössége így tud megvalósulni.”

A diákok ebben a projektben nagyon sokat adnak. Tudást, időt, kreativitást. A pro-
jektnek köszönhetően részben kapnak is, de nem az idősektől – mivel nem találkoztak 
velük. Lehet, hogy az idősek azt sem tudják, kik állnak a hírportál hátterében, hogyan 
szerveződött meg, kik találták ki. Nem tudjuk, mennyire kezelik egymást egyenragú 
félként, ezzel kapcsolatban részben történt meg az érzékenyítés. 

Ezt a projektet úgy kell felépíteni, hogy azok az idősek, akikért kialakítják a szolgá-
latást, aktívan közreműködhessenek a projektben. Az elképzelt projekt így változna 
meg:

Tevékenység leírása: 
Egy informatikai specializációval foglalkozó gimnázium tanulói arra vállalkoztak, hogy 
a városban működő idősek klubjaiba járó szépkorúak számára működtetnek hírportált. 
A weboldal összegyűjti a klubok programjait, valamint egyéb városi eseményeket, prog-
ramokat, akciókat, melyeken a szépkorúak részt vehetnek, illetve érdekelheti őket. A te-
vékenységnek köszönhetően több mint 5000 idős ember érhető el és kaphat tájékoztatás 
különböző programokról. A honlapon programismertetők is olvashatók és állandóan 
frissülő eseménynaptárt alakítottak ki. A projekt keretében a diákok felkértek min-
den idősklubból egy-egy személyt (Idősek tanácsa), akikkel havonta 1 alkalommal 
megbeszélik a hírportál tapasztalatait. Ezen megbeszélést az intézmény vezetője is 
segíti. A program része továbbá, hogy a hírportálon diákok egy-egy élő bejelentke-
zéssel is színesítik a tartalmat. Havonta 1 alkalommal „szerkesztőségi megbeszélésen” 
határozzák meg a weboldallal kapcsolatos feladatokat, ahol  egy-két klubvezető is jelen 
van, valamint a klubvezető segíti a diákokat abban, hogy megbeszéljék az idősekkel 
való találkozásokat, beszélgetéseket.

Előkészítő tevékenység: 
Az idősek klubjának vezetője előadást tartott a diákok számára a klubok működéséről, 
az oda járó szépkorúakról, az időskor jellemzőiről, nehézségekről, örömökről egyaránt. 
Megbeszélték, hogy az információ a programokról hogyan fog eljutni a diákokhoz, va-
lamint felkészítette őket az idősekkel való találkozásra is. Az előkészítés keretében 
a diákok két idősek klubját is meglátogattak, beszélgettek az idősekkel (ebben a 
klubvezető felkészítése nagyon sokat segített), elmondták ötleteiket a hírportállal 
kapcsolatban, valamint elkezdték szervezni az Idősek tanácsát (az idősklubok kép-
viselőit tömörítő testület).

Folyamatkísérés, értékelés: 
Havi egy találkozás alkalmával beszélték meg a diákok, az idősek klubjainak vezetői és 
a szolgálatért felelős tanár (informatikus végzettségű), mik a következő hónap feladatai. 
Ezen a megbeszéléseken határozták meg, ki mit fog tenni a következő hetekben. Ezen 
találkozások második felében a diákok találkoznak az úgynevezett Idősek tanácsá-
val is. A diákok visszajelzést kérnek az idősektől a hírportállal kapcsolatban. A 
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folyamatot a klubok vezetői segítik, bátorítják, erősítik a diákokat, válaszolnak a 
bennük felmerült kérdésekre, egy-egy játékkal is segítik a diákok önreflexióját.

Elért hatás: 
A projektnek köszönhetően a városban élő időskorúak néhány kattintással megnézhe-
tik, milyen programok várják őket egy adott kluban, illetve a városban. A diákok infor-
matikai tudása jelentősen bővült. Megismerkedhettek a webszerkesztéssel, és az elmé-
leti tudást azonnal ki is tudták próbálni a gyakorlatban. A havi stábmegbeszéléseken 
fejlődött a diákok kommunikációs készsége, együttműködése, a feladatok kiosztásával 
és elvégzésével nőtt a felelősségtudatuk, valamint a felkészítő előadásnak köszönhetően 
bővültek ismereteik az időskorról. A projektnek köszönhetően a diákok sokkal job-
ban belelátnak az idősek mindennapjaiba. A közös programok (élő közvetítés, Idő-
sek tanácsa) segíti a generációk közötti együttműködést. A klubvezetők jelenléte a 
beszélgetéseken segíti feldolgozni a diákok élményeit az idősekkel kapcsolatban.

2. iKsz a hajléKtalanoK nappali mElEgEdőjéBEn 

Tevékenység leírása: 
Egy gimnázium a kerületben található hajléktalanok nappali melegedőjében is kínált 
fel IKSZ-es lehetőséget diákjai számára. A szolgálat során a diákok különböző tevé-
kenységeket végezhettek a hajléktalanok nappali melegedőjében. Segítettek a tízórai 
elkészítésében, adományok válogatásában és kiosztásában, bizonyos adminisztrációk 
vezetésében. Túlterhelt időszakokban kétórás ügyeletet is elláttak az intézményben. 

Előkészítő tevékenység: 
Az előkészítő tevékenységet egy alapítvány munkatásai vállalták. A felkészítés kere-
tében szociális munkás tartott előadást a hajléktalanságról, filmek segítségével ismer-
hették meg a diákok a hajléktalanság nehézségeit, valamint kommunikációs gyakor-
latokkal készültek fel azokra a helyzetekre, melyek a szolgálat során előfordulhatnak. 

Feldolgozás, lezárás: 
A diákok kéthetente vettek részt a tevékenységben. A 30 órás szolgálat végén az ala-
pítvány munkatársai csoportfoglalkozás keretében zárták le a folyamatot. A diákok 
megoszthatták élményeiket egymással, illetve drámapedagógiai eszközökkel idézhet-
tek fel egy-egy megélt pillanatot, történetet.

Elért hatás: 
A projektnek köszönhetően a diákok megismerhették a hajléktalanság egy szegmen-
sét, bekapcsolódhattak a megsegítésükbe, megtapasztalhatták a segítés, adás örömét. 
A program keretében megismerkedhettek a szociális munkával mint szakmával is.

Egy kicsit másképp – változtatások a projektben: 

Ha megnézzük a változatosság elvét, mely szerint „az alapvető pedagógiai cél szem-
pontjából fontos, hogy több területen, és rendszeresen ismétlődő tevékenységekre épülve 
végezze a diák az ún. kontaktórák (vagyis a közösségi szolgálat 50 órájából minimum 
40 óra) feladatait.” – úgy az egy típusú szolgálatban eltöltött 30 óra számos kérdést vet 
fel. Fontos pedagógiai cél, hogy a szolgálat segítse a diákok pályaorientációját is. Ki-
próbálhassák magukat olyan helyzetekben, amilyenekkel eddig még nem találkoztak, 
rálássanak különféle tevékenységekre, illetve az is fontos, ha úgy látják, egy szolgálati 
típus valami miatt nem nyerte el tetszésüket, legyen mód arra, hogy másikfélét is ki-
próbálhassanak. De ugyanez vonatkozik azokra a programokra is, amelyek nagyon 
népszerűek (rendezvényszervezés, katasztrófavédelemnél elöltött idő) a diákok köré-
ben. Ha csak olyan tevékenységben vesznek részt, melyekben otthon érzik magukat, 
„divatos”, nem kell sok energiát belefektetni, és nem próbálnak ki más területet, na-
gyon messze kerülhetünk a kitűzött céloktól. 

Ezt a gyakorlatot célszerű abból a szempontból is megvizsgálni, hogy a benne sze-
replő tevékenységek mennyire felelnek meg a diákok kompetenciáinak. A tízórai el-
készítése, adományok válogatása, kiosztása, ennek adminisztrálása felügyelet mellett 
teljes mértékben elfogadható. Ugyanakkor a „Túlterhelt időszakokban kétórás ügye-
letet is elláttak az intézményben” tevékenység már nem elfogadható. A diákok jog-
szabályi előírásoknak megfelelően nem végezhetnek olyan tevékenységet, ami szak-
feladatnak minősül, illetve a tevékenységek végzésekor mindig kell, hogy tudjanak 
valakihez segítségért fordulni. Biztosítani szükséges a közelben egy olyan személyt 
(ez lehet a fogadó intézmény által kijelölt munkatárs is), aki szükség esetén gyorsan 
be tud avatkozni. 

Talán itt érdemes hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a tevékenység pedagógiai 
kísérése. Lényeges, hogy nem fizikai kísérésről beszélünk, hanem egy olyan támogató 
tevékenységről, ahol a diákoknak lehetőségük van a folyamatos konzultációra, visz-
szajelzésre. Ennek akkor is meg kell történnie, ha harmadik félként egy olyan szer-
vezet is bekapcsolódik a folyamatba, amely vállalja a közösségi szolgálat megszerve-
zését, akár az érzékenyítéstől a feldolgozásig. Amennyiben ez meg tud történni, úgy 
hamar kiderülnek olyan nehézségek melyeken változtatni kell. Ebben a projektben 
például az, hogy a diákok nem hagyhatóak egyedül a tevékenység ideje alatt és ügye-
leti feladatokat nem láthatnak el.

Tevékenység leírása: 
Egy gimnázium a kerületben található hajléktalanok nappali melegedőjében is kínált 
fel IKSZ-es lehetőséget diákjai számára. A szolgálat során a diákok különböző tevé-
kenységeket végezhetnek a hajléktalanok nappali melegedőjében. Segítettek a tízórai 
elkészítésében, adományok válogatásában és kiosztásában, bizonyos adminisztrációk 
vezetésében.
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Előkészítő tevékenység: 
Az előkészítő tevékenységet egy alapítvány munkatásai vállalták el. A felkészítés kere-
tében szociális munkás tartott előadást a hajléktalanságról, filmek segítségével ismer-
hették meg a diákok a hajléktalanság nehézségeit, valamint kommunikációs gyakorla-
tokkal készültek fel azokra a helyzetekre, melyek a szolgálat során előfordulhatnak. A 
diákok, a gyakorlat kísérésével foglalkozó pedagógus, a fogadó intézmény vezetője 
és az alapítvány munkatársai a felkészítés során előre megbeszélték, hogy milyen 
tevékenységeket fognak végezni a hajléktalanok körében a diákok.

Folyamatkísérés, értékelés: 
A gyakorlat felénél a kísérő pedagógus és egy alapítványi munkatárs egy rövid fog-
lalkozás keretében kértek visszajelzést a diákoktól, hogy milyen élmények, érzések 
fogalmazódtak meg eddig bennük, hol tartanak a saját céljaik elérésében, milyen 
nehézségekkel kellett megküzdeniük eddig. 

Feldolgozás, lezárás: 
A diákok kéthetente vettek részt a tevékenységben. A 20 órás szolgálat végén az 
alapítvány munkatársai csoportfoglalkozás keretében zárták le a folyamatot. A diákok 
megoszthatták élményeiket egymással, illetve drámapedagógiai eszközökkel idézhettek 
fel egy-egy megélt pillanatot, történetet. Ezen a foglalkozáson készültek fel a diákok 
arra az eseménye is, amely segíti a következő évfolyamosok számára bemutatni ezt 
a lehetőséget. Ennek keretében egy ppt-t készítettek, melyben bemutatták az intéz-
ményt, a diákok által meghatározott egyéni célokat és azok teljesülését. A ppt-t sok 
fényképpel illusztrálták, melyhez beszerezték a szükséges engedélyeket.

Elért hatás: 
A projektnek köszönhetően a diákok megismerhették a hajléktalanság egy szegmen-
sét, bekapcsolódhattak a megsegítésükbe, megtapasztalhatták a segítés, adás örömét. A 
program keretében megismerkedhettek a szociális munkával mint szakmával is. A pro-
jekt során fejlődött a diákok önreflexiós készsége is, valamint néhány diák előadói 
készsége is sokat változott, magabiztosabbak lettek.

3. Egy lépéssEl a KörnyEzEtvédElEmért

Tevékenység leírása: 
A program keretében a diákok egy tájvédelemmel, turizmussal, horgászással foglalko-
zó egyesületnél (fogadó intézmény) végezhettek iskolai közösségi munkát. A diákok a 
Pest megyei város egyik városrészében található tó környékén az eldobált szemét ösz-
szeszedésében, az uszadékok eltávolításában vállaltak szerepet. A gyakorlatban ez azt 
jelentette, hogy a diákok védőfelszerelés segítségével műanyag zsákokba összegyűjtöt-
ték a tó partján, séta- és futóútvonalain eldobált szemetet, valamint – ahol nem jelen-

tett veszélyt és elérhető volt – a tóból az uszadékot is partra húzták. A projekt hétvégi, 
általában szombati napokon valósult meg, 10 alkalommal, összesen 30 órában.

A program értékelésére közvetlenül a befejezést követően került sor a diákok, az 
oktatási intézmény képviselője és az egyesület képviselőjének részvételével, egy kihe-
lyezett tóparti osztályfőnöki óra keretében.

Előkészítő tevékenység: 
Az előkészítő tevékenység osztályfőnöki óra keretében történt. A tevékenységért felelős 
pedagógus ismertette a programot, annak fontosságát. Közös beszélgetés alakult ki a 
környezetvédelem fontosságáról, illetve arról, hogy ki mit tesz a környezetvédelemért. 

Feldolgozás, lezárás: 
A teljes program kiértékelése a helyszínen történt meg, ahol a diákok, az iskola taná-
rai, valamint az egyesült képviselője megbeszélték az elvégzett munka hasznosságát.

Elért hatás: 
A terület megtisztításával a tóhoz kilátogató sétálók (éves szinten kb. 2000 fő), a tónál 
horgászók (kb. 800 fő) a tóparton futók (kb. 500 fő), valamint a környéken élők (kb.: 
1000 fő) tiszta, kulturált körülmények között hódolhatnak szenvedélyüknek, sportol-
hatnak, tölthetik el szabadidejüket, illetve élhetik mindennapjaikat. A projekt hatása 
volt a diákok orientálása is a tudatos környezetvédelem felé. 

Egy kicsit másképp – változtatások a projektben: 

Ennél a projektnél talán azt is írhatnánk, hogy nagyon másként. A téma fontos, a 
dolgos kezekre szükség van, az elért eredmény (szép tiszta környezet) ugyancsak pél-
daértékű, de pont azok a szempontok hiányoznak a programból, amelyek nélkül nem 
tud iskolai közösségi szolgálat lenni, hanem inkább egy szemétgyűjtési akcióprogram 
vált belőle. Ráadásul olyan, ahol a diákok az 50 órából 30 órát ezzel a tevékenységgel 
már teljesítettek is. 

Az IKSZ-ben fontos a helyi közösség erősítésének elve. „A közösségi szolgálat során 
végzett feladat olyan tevékenységet/tevékenységeket) jelent, amely(ek) a helyi közösség 
javát szolgálják, és amelyek az iskolában vagy az iskola közvetlen környezetében ‒ eset-
leg néhány kilométeres körzetében ‒, vagy a tanuló lakóhelyén, vagy annak közvetlen 
környezetében valósulnak meg.” A program részben megfelel ennek az elvárásnak, 
csak az a baj, hogy senki nem tud róla, hogy ezt a tevékenységet itt a helyi diákok egy 
csapata végezte el. A környéken élők gondolhatták: végre az önkormányzat rászánta 
magát, hogy megtisztítsa a környéket a szeméttől. 

A fenti elv nagyon szorosan összefügg a kölcsönösség elvével és az együttműködés 
elvével. Az előbbi tekintetében a segítő és a segítségre szoruló személy, amennyire 
lehet, aktívan bevonódik a programba, az utóbbi elvnél pedig kialakul egy személy-
közi együttműködés, partnerség, ami a személyek közötti valódi kapcsolatra helyezi 
a hangsúlyt és fejleszti a személyiséget, az önismeretet. Jogosnak tűnhet, hogy igen 
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ám, de itt a természetvédelemről, a jövőnkről van szó. Ez a legnagyobb partnerség és 
együttműködés, ha ezért teszünk, hiszen a természet erre azonnal reagál. 

Ugyanakkor ha arról az oldalról közelítjük meg, hogy a tó környékén elég sokan 
élnek, a tavat és a kialakított horgászlehetőségeket, a sétálásra alkalmas tanösvényeket 
milyen sokan használják – szemetelik össze – akkor egy kicsit más a helyzet. Ebben 
az esetben érdemes úgy megtervezni ezt a projektet, hogy valamilyen módon ők is 
résztvevői legyenek. 

A változatosság elve sem tud érvényesülni az iskolai közösségi szolgálat tekinteté-
ben, mivel ez az akció a felkészítés és lezárás nélkül is 30 óra. A diákoknak alig marad 
néhány órájuk arra, hogy más tevékenységet is kipróbálhassanak.

Tevékenység leírása: 
A program keretében a diákok egy tájvédelemmel, turizmussal, horgászással foglalkozó 
egyesületnél (fogadó intézmény) végezhettek iskolai közösségi munkát. A diákok a Pest 
megyei város egyik városrészében található tó és környékén az eldobált szemét összesze-
désében, az uszadékok eltávolításában vállaltak szerepet. A gyakorlatban ez azt jelen-
tette, hogy a diákok védőfelszerelés segítségével műanyag zsákokba összegyűjtötték a tó 
partján, séta- és futóútvonalain eldobált szemetet, valamint, ahol nem jelentett veszélyt 
és elérhető volt, a tóból az uszadékot is partra húzták. A projekt magában foglalta egy 
szórólap elkészítését, melyben a diákok tájékoztatták a tó környékén lakókat, illet-
ve a turistákat, futókat, sétálókat, horgászokat, hogy a következő hetekben mikor 
lesz szemétgyűjtési akció a tó körül, és várják az ő jelentkezésüket is. A szórólapozás 
minden egyes alkalommal megtörtént és a diákok beszélgetést is kezdeményeztek az 
arra járókkal. A projekt hétvégi, általában szombati napokon valósult meg 5 alkalom-
mal, összesen 15 órában. A felkészítés és a feldolgozás 2–2 órát igényelt. 

Előkészítő tevékenység: 
Az előkészítő tevékenység osztályfőnöki óra keretében történt. A tevékenységért felelős 
pedagógus ismertette a programot, annak fontosságát. Közös beszélgetés alakult ki a 
környezetvédelem fontosságáról, illetve arról, hogy ki mit tesz a környezetvédelemért. A 
foglakozásra meghívták a egyesület képviselőjét is, aki röviden bemutatta, milyen 
természeti károkat okoz a szemét a környezetnek. A foglalkozás másik órájában egy 
a tó környékén élő idős házaspár beszélt arról, mit jelentett nekik a tó, miért szeret-
nek ott élni, majd elkészítették a szórólap szövegezését melynek sokszorosítását az 
egyesület vállalta .

Feldolgozás, lezárás: 
A teljes program kiértékelése a helyszínen történt meg, ahol a diákok, az iskola tanárai, 
valamint az egyesült képviselője megbeszélték az elvégzett munka hasznosságát. A kiér-
tékelésre meghívták azokat a személyeket is, akik a diákokkal közösen részt vettek a 
szemétszedésben. Az alkalomra a diákok egy figyelemfelhívó plakátot is készítettek 

azokról az eldobott tárgyakról, amiket a szemétszedés alkalmain felszedtek. A pla-
kátot 1 hónapig az iskolában állították ki, majd a tónál egy hirdetőtáblára került.

Elért hatás: 
A terület megtisztításával a tóhoz kilátogató sétálók (éves szinten kb. 2000 fő) a tónál 
horgászók (kb. 800 fő) a tóparton futók (kb. 500 fő), valamint a környéken élők (kb. 
1000 fő) tiszta, kulturált körülmények között hódolhatnak szenvedélyüknek, sportol-
hatnak, tölthetik el szabadidejüket, illetve élhetik mindennapjaikat. A projekt hatá-
sa volt a diákok orientálása is a tudatos környezetvédelem felé. A projekt segítséget 
nyújtott abban is, hogyan kell beszélgetést kezdeményezni egy adott cél érdekében, 
ez hatással volt a diákok kommunikációjára és az önbizalmukra is, hiszen nagyon 
sokan csatlakoztak a szemétszedési akcióhoz. A diákokat büszkeséggel töltötte el, 
hogy ennyi embert tudtak mozgósítani ezzel a programmal.

4. KorrEpEtálás isKolán BElül

Tevékenység leírása: 
Egy 8 osztályos középiskola lehetőséget teremtett, hogy az IKSZ keretében tanulók 
korrepetáljanak alsóbb éveseket. A korrepetálásokra a hét 2 meghatározott napján 
került sor egy osztályteremben. A folyamatot a közösségi szolgálatért pedagógus fogta 
össze. Felkészítette a diákokat arra, hogyan végezzék a korrepetálást, illetve időként 
bekapcsolódott a foglalkozásokba. A program eredménye volt, hogy 20 tanulási ne-
hézséggel küzdő diák kapott rendszeres tantárgyi felkészítést.

Előkészítő tevékenység: 
A lehetőséget a korrepetálásra az iskolai koordinátor hirdette meg. Ő gyűjtötte be az 
alsóbb osztályokból az igényeket. A program kezdetekor az IKSZ-es diákok részére 
felkészítő foglalkozást tartott, ahol tanulásmódszertant és praktikus tanácsokat adott 
át a diákoknak a hatékony korrepetálás érdekében.

Folyamatkísérés, értékelés: 
A programot koordináló pedagógus havonta egy alkalommal csatlakozott a diákok-
hoz és részt vett a korrepetálásokon. Visszajelezte a diákok számára az ott látottakat, 
segítette egy-egy korrepetálás folyamatát. A program végén a diákokkal megbeszélték 
a tapasztalatokat.

Elért hatás: 
A projektnek köszönhetően fejlődött a diákok kommunikációs készsége, felelősség-
vállalása. A program segített abban is, hogy a diákok kapcsolatrendszere bővüljön, 
elősegítve ezzel az iskolai közösség erősödését.
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Egy kicsit másképp – változtatások a projektben: 

A projekt jó példája lehet annak, hogy a diákok az iskolán belül hogyan végezhetnek 
hasznos tevékenységet, ugyanakkor nagyon fontos, hogy ezt a tevékenységet is 
megfelelő keretek között végezzék, valamint a diákok fejlődésének érdekében több 
részfeladat is megjelenhet a korrepetálás mellett. 

Az első, ami fontos ebben a tekintetben, az, hogy mennyi időt tölthet el a diák egy 
ilyen iskolán belüli tevékenységgel. „Az iskolán belüli tevékenységek aránya nincsen 
meghatározva, de a közösségi szolgálat szellemisége nem teszi lehetővé, hogy 50%-nál 
több intézményen belüli tevékenysége legyen a diákoknak.” Ez azért is lényeges, hogy 
a diák az IKSZ keretében lépjen ki az iskola területéről, ismerjen meg új területeket, 
új intézményeket, új helyszíneket, hogy ezáltal is táguljon az általa megismert világ. 

Másik lényeges kérdés, hogy mennyire hagyjuk a diákokat érvényesülni a gyakorlat 
során. Az előbb leírt tevékenység kapcsán túl nagy feladatot vállalt fel a koordináci-
óval foglalkozó pedagógus. Nyugodtan feladatává lehet tenni a diákoknak azt, hogy 
találják ki a korrepetálás rendszerét, a segítségre szoruló gyerekek elérését, megszó-
lítását. 

Megfontolandó szempont lehet az is, hogy minél színesebb program épüljön fel 
annak érdekében, hogy az IKSZ-szel kapcsolatos elvek teljeskörűen megvalósulhas-
sanak.

Tevékenység leírása: 
Egy 8 osztályos középiskola lehetőséget teremtett, hogy az IKSZ keretében tanulók kor-
repetáljanak alsóbb éveseket. A korrepetálásokra a hét 2 meghatározott napján került 
sor egy osztályteremben. A folyamatot a közösségi szolgálatért pedagógus fogta össze. 
Felkészítette a diákokat arra, hogyan végezzék a korrepetálást, illetve időként bekap-
csolódott a foglalkozásokba. A diákok alakították ki a korrepetáláson való részvétel 
rendszerét, közösségi oldalon csoportot hoztak létre, ahol nyomon lehetett követ-
ni, mikor, milyen tantárgyból van lehetőség korrepetálásra. A program része volt, 
hogy közösség formálódjon a korrepetálásra járó diákokból. Ennek érdekében 4–5 
alkalommal lehetőség volt kötetlen beszélgetésekre, játékra társasjátékokkal, sport-
programra az iskola tornatermében. A programban a diákok egyénenként 20 órát 
teljesítettek. A program eredménye volt, hogy 20 tanulási nehézséggel küzdő diák ka-
pott rendszeres tantárgyi felkészítést.

Előkészítő tevékenység: 
A felkészítéskor a diákok megbeszélték, hogy milyen módszerekkel, hogyan fogják 
megszólítani azokat az alsóbb éves tanulókat, akik szeretnének részt venni a korre-
petáláson. Kialakítottak egy közösségi oldalt, ahol be lehet jelentkezni a korrepetá-
lásokra. (A lehetőséget a korrepetálásra az iskolai koordinátor hirdette meg. A felkészí-
tő alkalmon a diákok a pedagógussal végigbeszélték a feladatokat, meghatározták 
a szükséges tevékenységeket, összegyűjtötték a hatékony korrepetálás feltételeit. A 
program kezdetekor az IKSZ-es diákok részére felkészítő foglalkozás tartott, ahol tanu-
lásmódszertant és praktikus tanácsokat adott át a diákoknak a hatékony korrepetálás 

érdekében. A diákok meghatározták, hogy egyes programelemeknek kik lesznek a 
felelősei, milyen határidőkkel.

Folyamatkísérés, értékelés: 
A programot koordináló pedagógus havonta egy alkalommal csatlakozott a diákok-
hoz, és részt vett a korrepetálásokon. Visszajelezte a diákok számára az ott látotta-
kat, segítette egy-egy korrepetálás folyamatát, valamint megbeszélték, hogy melyik 
diák melyik feladatban érzete magát a legjobban és melyik szerepéből mit tanult. 
(A program végén a diákokkal átbeszélték a tapasztalatokat.) A programot a diákok 
a korrepetálásban részt vevő diákokkal együtt zárták le. Visszajelzést adtak egy-
másnak, ki mit kapott és adott a szolgálat során, milyen eredményeket értek el. Sok 
személyes történet került elő ezen az alkalmon. 

Elért hatás: 
A projektnek köszönhetően fejlődött a diákok kommunikációs készsége, felelősségválla-
lása. A program segített abban is, hogy a diákok kapcsolatrendszere bővüljön, elősegítve 
ezzel az iskolai közösség erősödését. A diákok megtapasztalhatták a közösségszer-
vezés örömeit és nehézségeit is. Kipróbálhatták magukat különböző szerepekben 
(pedagógus, közösségszervező, csoportvezető, adminisztrátor), mely fontos tapasz-
talat lehet pályaorientációs szempontból is. 
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Iksz dokumentÁcIó

Az iskolai közösségi szolgálat megszervezésekor legalább három dolgot kell szem előtt 
tartanunk. Az egyik a pedagógiai célunk és szemléletünk, a másik, hogy milyen lehe-
tőségei vannak az iskolának, a harmadik pedig a köznevelési törvény és végrehajtási 
rendelete. 

A törvény és a rendelet számos dolgot szabályoz, de sok minden az iskola veze-
tőségének döntésén és a pedagógusok motivációján és hozzáállásán múlik. A leg-
több iskola úgy alakította ki, szabta magára a közösségi szolgálat megszervezését, 
adminisztrációját, a diákok pedagógiai támogatását, hogy a végrehajtási rendeletet 
(lásd 8. melléklet) pontról pontra értelmezte, és embereket rendelt a felmerülő fel-
adatokhoz. Ezzel viszont gyakran a cél került háttérbe: a gombhoz varrták a kabátot. 
A jogszabályok csak keretet jelentenek, a pedagógiai tartalom mindenképpen alapos 
végiggondolást igényel. Ugyanakkor természetesen szükséges a jogszabályok betartá-
sa az adminisztráció tekintetében is, hiszen érettségi előfeltételként hitelt érdemlően 
bizonyítania kell az iskolának, hogy a diákok a rendes érettségi vizsga megkezdéséig 
teljesítették az iskolai közösségi szolgálatuk 50 óráját.

A középiskolás diák 50 óra, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, segítő tevé-
kenységet folytat egyénileg vagy csoportosan, tevőlegesen segítve személyeket vagy 
társadalmi csoportokat. A tevékenység maximum 5 órás felkészítésből, minimum 40 
óra tevékenységből és maximum 5 óra pedagógiai feldolgozásból áll. Az arányok vál-
tozhatnak a tevékenység óraszámának növelésével, amennyiben csak kevesebb felké-
szítésre és/vagy pedagógiai feldolgozásra van szükség. 

Fogadó szervezetek kiválasztása
Az EMMI rendelet pontosan rögzíti, hogy mely területeken lehet tevékenységeket vé-
gezni: 
•	 egészségügyi,
•	 szociális és jótékonysági,
•	 oktatási,
•	 kulturális és közösségi,
•	 környezet- és természetvédelemi,
•	 katasztrófavédelmi,

Iv. 
Iksz 
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•	 óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel 
közös sport- és szabadidős,

•	 egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-meg-
előzési területen.

Tehát az iskolának biztosítania kell, hogy csak a felsorolt területeken tevékenykedő 
szervezetek fogadják a diákokat. Ezt úgy lehet biztosítani, hogy mielőtt a diák elkezdi 
a közösségi szolgálatot, egyeztet az iskola koordinátorával arról, hogy hol szeretne 
tevékenykedni, és csak a jóváhagyását követően kerülhet erre sor. Van iskola, ahol 
csak az iskola által megjelölt szervezeteknél lehet tevékenykedni – ez éppúgy az iskola 
döntése, mintha a diákra bízza a fogadó szervezet kiválasztását egy listából, illetve 
engedi, hogy szabadon hozzanak a diákok fogadó szervezeteket. Érdemes a két véglet 
között megfelelő egyensúlyt találni, mert egy idő után, ha nem kontrollált a fogadó 
szervezetek számának bővítése, átláthatatlanná válik a rendszer. Évente megtartott 
börzékkel lehet kialakítani olyan fogadó szervezeti kört, ahová az iskola ajánlja a tevé-
kenységeket, emellett pedig érdemes segíteni a bejáró diákokat, hogy találjanak meg-
felelő szervezeteket akár lakóhelyükön is.

A fogadó intézmények lehetséges típusai
Azt is világosan körvonalazza a jogszabály /EMMI rendelet 133.§ (1)/, hogy mely in-
tézmények lehetnek fogadó intézmények az iskolai közösségi szolgálat program kere-
tében:
•	 állami,
•	 önkormányzati,
•	 civil, 
•	 nonprofit szervezet,
•	 a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek 

és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet, 
•	 középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemély,
•	 saját intézmény.

Ezt az előfeltételt ellenőrizhetik a tevékenység megkezdése előtt, ha a diák nem az is-
kola partnerei közül választ fogadó szervezetet. Zrt., kft. szervezésében IKSZ-et tel-
jesíteni tilos, ahogy magánóvodában vagy magán orvosi rendelőben sem szabad.

Mivel az IKSZ elvégzése az érettségi megkezdésének előfeltétele, ezért a tevékeny-
ségeket dokumentálnia is kell a programért felelős középiskolának. A dokumentáció 
a következő elemekből áll:
•	 jelentkezési lap, szülői hozzájáruló nyilatkozattal,
•	 a tanuló közösségi szolgálati naplója,
•	 az osztálynaplóban (papíralapú vagy elektronikus naplóban), a bizonyítványban 

és a törzslapon a közösségi szolgálat teljesítésének vezetése,

•	 az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és 
a felek együttműködési megállapodása, 

•	 a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor az iskolai közösségi szolgálat 
teljesítéséről igazolás kiállítása,

•	 a dokumentáció rendjének megállapítása az iratkezelési szabályzatban.

Jelentkezési lap, szülői nyilatkozat, iratkezelési szabályzat
A jelentkezési lapnak az EMMI rendelet megfogalmazásában /133.§ (9)a)/ az IKSZ 
kötelező dokumentációja részeként a következő elemeket kell tartalmaznia: „a tanuló-
nak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi 
szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a 
szülő egyetértő nyilatkozatát.”

A jelentkezési lap kitöltése nem azonos az adott feladatra való jelentkezéssel, ha-
nem annak előfeltétele. A jelentkezési lap formája nem kötött, sokféle megoldás lé-
tezik rá. A legtöbb iskola a kozossegi.ofi.hu felületen fellelhető sablonokat használja 
vagy saját dokumentumot alakított ki. A szülő hozzájárulását és a diák jelentkezését 
ugyanúgy egy dokumentummal oldja meg, azzal a különbséggel, hogy feltünteti a 8 
lehetséges tevékenységi területet, amelyből a diák a közösségi szolgálat végzésének 
teljes időszakára vonatkozóan egyszer jelöl meg annyit, amennyit szeretne. Ez a meg-
oldás is eleget tesz a jogszabály kívánalmainak (ebben az esetben az időkeretet úgy 
értelmezve, hogy a megadott időponttól teljesíti a diák az 50 órát a megjelölt terüle-
teken).

Praktikus javaslat: érdemes a jelentkezési lapot a diák középiskolába való 
jelentkezésekor, a beiratkozáskor kitöltetni a szülővel. Ekkor még nem a konkrét 
szervezethez jelentkezik a diák és hagyja azt jóvá a szülő, hanem a 8 terület általuk 
megfelelőnek tartott mindegyikére vagy csak azok közül valamelyikre. Ezzel a szülő a 
felelősséget az iskolára ruházza a szervezés és lebonyolítás tekintetében.

 Az említett sablonon túl sok egyéb adminisztratív megoldás létezik, többnyire a 
nyomdák közösségi szolgálat napló mintáit követve. Nyomdai forgalomban lévő nap-
lók egy jelentős részében a jelentkezési lapot, a szülői nyilatkozatot beleszerkesztet-
ték a naplóba. A nyomdák sok esetben a jelentkezési lapot a diák közösségi szolgálat 
naplójának nyitólapjaként értelmezik. Ez annyiból előnyös, hogy kevésbé veszik el, 
valamint az óraszám ellenőrzéskor a pedagógus azt is láthatja, hogy a diák milyen 
területekre jelentkezett.

Van, ahol a szülői hozzájáruló nyilatkozat, a szülő nyilatkozata gyermeke egészség-
ügyi állapotáról, illetve a diák jelentkezése önálló dokumentumok. Minden megoldás 
jó lehet, de van, ami könnyíti az adminisztrációt. Ezt az iskolának érdemes mérlegel-
nie.

Fontos viszont, hogy a jelentkezési lapot a tevékenységet megelőzően töltsék ki a 
diákok. Erről a fogadó intézménynek nem kell meggyőződnie, mert az iskola felelős-
sége, hogy a tevékenység megkezdésekor a diák jelentkezési lappal rendelkezzen.
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Törzslap és osztálynapló vezetése az IKSZ-es tevékenységeknél
Az iskolák többféle gyakorlattal rendelkeznek az osztálynapló és törzslap vezetése 
kapcsán. 

Jogilag a kérdést az EMMI rendelet /133.§ (9)b)/ a következőképpen szabályozza: 
„az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a kö-
zösségi szolgálat teljesítését.”

A törzslaphoz olyan központi záradék van, amely a teljesítés befejezését jelzi: „A tanu-
ló teljesítette a rendes érettségi vizsga megkezdéséhez szükséges közösségi szolgálatot” 
(EMMI rendelet 47. záradék).

Az osztálynapló a legtöbb iskolában már online naplóként működik, itt a megfelelő 
felületen kell időről időre a diákok teljesítését vezetni. Fontos, hogy a diák szülei leg-
alább félévente, évente értesüljenek arról, hogy gyermekük hol tart az 50 óra teljesíté-
sében. Az iskola saját döntése, ha ennél gyakrabban is vezeti a teljesítést. A minimum 
évenkénti összegzés az osztálynaplóban azt is segíti, hogy az osztályfőnök lássa a diá-
kok előrehaladását és motiválni tudja őket.

A törzslapon kevés hely van, ezért a jogszabálynak megfelelő, ha csak a törzslapnak 
megfelelő záradékot jegyzik csak be ide. Ha az iskola évente akarja itt is vezetni a 
teljesítést, ez a megjegyzés rovatban, de a tantárgyak felsorolásánál is helyet kaphat, 
óraszám-megjelöléssel. A záradék beírását segítheti egy erre készült pecsét rendsze-
resítése. 

 Bizonyítvány vezetése
A bizonyítványba évente bevezetett záradék az IKSZ-re vonatkozóan, amely segíti a 
diákok éves teljesítésének nyomonkövetését pedagógus, szülő és diák számára, így 
szól: „Igazolom, hogy a tanuló a ......../........ tanévben ........ óra közösségi szolgálatot 
teljesített” (EMMI rendelet 46. záradék). 

Ezt évente kell beírni. A 0 óra teljesítést is dokumentálni kell. Fontos, hogy nem 
szabad az előző évi teljesítésekkel együtt kezelni az adott év teljesítését. Nem elegendő 
a bizonyítványba csak az 50 óra teljesítését bevezetni.

Az iskolák többsége azt a jól bevált gyakorlatot követi, hogy „összeolvasáskor” a taní-
tási év végén, a három iratnak meg kell egyeznie: az osztálynaplónak, a törzslapnak 
és a bizonyítványnak. Így a legtöbb esetben a záradék mindhárom dokumentumba 
bekerül. Ez logikus eljárás, de ez növeli az adminisztrációt és a jogszabály ezt nem 
kéri az iskoláktól. 

A dokumentumok vezetése
A jogszabály továbbá rendelkezik arról is /EMMI rendelet 133.§ (7)/, hogy milyen idő-
keretben végezhető az IKSZ. „A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett 
személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, 

tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben vé-
gezhető.”

A dokumentálás során szükséges a tanítási napokon 3 és tanítási napokon kívül az 5 
órás időkeret betartása, erre érdemes felhívni a fogadó szervezetek figyelmét is. 

A közösségi szolgálat célja a társadalmi valóság megismerése, ezért nem célszerű, 
ha az 50 óra egészét a diák az iskola falai között teljesíti. A minisztérium ajánlása 
alapján minimum 50%-át érdemes a diáknak az iskolán kívül végeznie. Valójában 
ennél nagyobb arányban is teljesíthető fogadó szervezetekkel történő együttműködés 
keretében. Ugyanakkor lehetnek olyan speciális esetek, amikor célszerű az iskolában 
teljesíteni, illetve a fogadó szervezetet is lehet az iskolába hívni, ha ez a legpraktiku-
sabban kivitelezhető megoldás.

Együttműködési megállapodás
Az együttműködési megállapodás egyik fontos szabályozó dokumentuma a közössé-
gi szolgálat szervezésének. Miként az Nkt. értelmező rendelkezése /4.§ 15.)/ kimondja: 
a „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát 
szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy cso-
portos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”. 

Az együttműködési megállapodás biztosítja a szervezett kereteket. Megléte szükséges 
a diákok tevékenységének megkezdéséhez. Az EMMI rendelet /133.§ (9)e)/ részletesen 
tartalmazza, hogy az együttműködési megállapodásnak mi mindenre kell kitérnie: 
„az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a 
felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell:
•	 a megállapodást aláíró felek adatait,
•	 vállalt kötelezettségeit,
•	 a foglalkoztatás időtartamát,
•	 a végzett tevékenységeket,
•	 a mentor nevét,
•	 a mentor feladatkörét”. 

A felsoroltak közül a szabályozás viszonylagosan új eleme (2016. szeptember elsejétől) 
a végzett tevékenység feltüntetése. Ez biztosíthatja, hogy a fogadó szervezet átlátható 
módon alkalmazza a diákokat az adott tevékenységekre, amelyek megfelelnek a ren-
delet máshol már említett azon pontjának /133.§ (2a)/, hogy a diákok segítő tevékeny-
séget és nem munkaköri feladatokat látnak el az adott fogadó intézményben.

A szabályozás lehetővé teszi, hogy az iskolák csak a mentort igénylő területeken kös-
senek együttműködési megállapodást (egészségügyi, szociális, bűn- és baleset-meg-
előzés). A többi területen e nélkül is megszervezhetik a tevékenységeket a diákok szá-
mára, akár egy e-mailben egyeztetve a részleteket. 
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A tapasztalat az, hogy mindkét fél számára biztosíték az együttműködési megálla-
podás megléte, és ezért a szabályozás rugalmassága ellenére, amennyiben rendszeres 
tevékenységről van szó, minden területen kötnek megállapodást az iskolák és a fogadó 
intézmények. Az együttműködési megállapodás mintájaként a kozossegi.ofi.hu felü-
leten található, többoldalas minta szolgál alapul, de sok esetben nagyon helyesen ezt 
leegyszerűsítik az iskolák. A katasztrófavédelem külön sablont használ, amely aláírá-
sa nélkül nem fogad közösségi szolgálatot teljesítő diákokat.

Érdemes határozatlan időre vagy visszavonásig kötni a megállapodásokat, ha nem 
egy egyszeri rendezvény támogatásáról van szó.

Ha az iskolában történik a teljesítés, nincs szükség együttműködési megállapodás-
ra, a tevékenységgel megbízott pedagógus aláírásával igazolhatja a teljesítést a közös-
ségi szolgálati naplóban.

A közösségi szolgálati napló
A közösségi szolgálati napló az iskola által a diák számára készített napló, melyet min-
den tanuló maga köteles vezetni. A diák a naplóban rögzíti, hogy mikor, hol, milyen 
időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A feladat teljesítését a fogadó intéz-
mény kijelölt munkatársa a napló vonatkozó oszlopában aláírásával igazolja.

A közösségi szolgálati napló nem hivatalos dokumentum, hanem hasonló a diák 
ellenőrzőjéhez. Az igazgató aláírásával és az iskola pecsétjével van ellátva, de nem 
szükséges az iskolának őriznie, fénymásolnia, a napló a diák tulajdona. A tevékenysé-
gek követését segíti. A teljesítés igazolása az adott feladatért felelős személy aláírásával 
történik, nem szükséges az adott szervezetben aláírási joggal rendelkező személy alá-
írása. Lehet az aláíró a szervezet egy önkéntese is. Ha együttműködési megállapodás 
keretében történik a teljesítés, az együttműködési megállapodásban szereplő kapcso-
lattartó lehet az aláíró.

Igazolás
A jogszabály szerint „az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony 
tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány 
a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad”.

Igazolást csak akkor kell kiállítani, ha a diák tanév közben egy másik iskolába megy 
át. Ekkor az iskola összegzi a diák addigi IKSZ teljesítéseit és azt egy igazolásként 
elküldi az új iskolának. Egy példányt pedig őriz az igazolásból. Az igazolásnak tartal-
maznia kell nemcsak a bizonyítványban már szereplő teljesített órákat, hanem az év 
közben az adott tanév teljesítéseit is.

Öt éven át a következő dokumentumokat kell az iskolának őriznie:
•	 együttműködési megállapodások,
•	 jelentkezési lapok,

•	 a törzslapok, osztálynaplók (amúgy is meg kell őrizni),
•	 felmentettek dokumentumai.
A közösségi szolgálati napló a diák tulajdona.

Az érettségi elnök feladata a teljesített 50 óráról szóló, az érettségi dokumentáció ré-
szeként szereplő igazolás meglétének vizsgálata. Az igazolás valójában az igazgató 
nyilatkozata arról, hogy az érettségi minden előfeltételét teljesítették a diákok, így a 
közösségi szolgálatot is. Az elnöknek nincs joga a teljesítés mikéntjét ellenőrizni. Ha 
van felmentett tanuló, a felmentéseket is köteles az elnök ellenőrizni, hogy azokat a 
szakértői bizottság adta-e ki.

A pedagógiai program és az IKSZ
A pedagógiai programban kötelező megjeleníteni az IKSz-et.11 Vannak iskolák, ame-
lyek ezt az IKSZ-re vonatkozó jogszabályok szövegszerű beépítésével oldják meg. Cél-
szerű egy mellékletet készíteni a pedagógiai programhoz az IKSZ számára. Ez rugal-
masabb dokumentum, mint a pedagógiai program. A fogadó szervezetek listája nem 
része a mellékletnek, mert az gyakran változhat, míg a pedagógiai program érdemben 
nem változik.
A következő kérdésköröket érdemes körüljárni a mellékletben:
•	 Milyen pedagógiai céljai vannak az iskola IKSZ programjának?
•	 Mely területeken szervez az iskola IKSZ programot?
•	 Milyen szempontok alapján érdemes kiválasztani a fogadó szervezeteket?
•	 Kinek, mi a felelősségi köre: iskolavezetés, IKSZ koordinátor, osztályfőnökök, di-

ák?
•	 Milyen módon szervezi az iskola a programot?
•	 Milyen módon dokumentálja az iskola a teljesítést?
•	 Milyen sablonokat használ az iskola a dokumentáláshoz?

11 20/2012. EMMI rendelet 7. § (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza 
   a)  az iskola nevelési programját, ennek keretén belül
aa)  az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, esz-

közeit, eljárásait,
ab)  a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
ac)  az alapfokú művészeti iskola kivételével a teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokat,
ad)  a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat,
ae)  a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök fel-

adatait,
af) a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét,
ag) a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét,
ah) a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit.
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Több szempontból sem könnyű a pedagógus helyzete, amikor feladatául kapja az is-
kolai közösségi szolgálat szervezését az iskolában. Ki kell alakítani a dokumentáci-
ós rendszert, fogadó intézményeket kell találni, ahol a diákok végezhetik az iskolai 
közösségi szolgálatot, meg kell szerveznie, hogy a diákok el tudjanak jutni a fogadó 
intézményekbe. Ezeken a feladatokon túl a pedagógusokra hárul a diákok érzékenyí-
tésének, felkészítésének, valamint a szolgálat során megtapasztalt élmények feldolgo-
zásának a megszervezése is. Sok esetben ezeket is a pedagógusok vállalják magukra. 
Legtöbb esetben a szervezési feladatok elvégzése beilleszthető a pedagógusi szerepek-
be. Itt nem az időtényezőre gondolunk, hiszen tudjuk, milyen leterheltséggel dolgoz-
nak a pedagógusok, hanem arra, hogy a szervezéshez szükséges tudás megszerezhető, 
kisebb-nagyobb utánajárással fogadó intézmények is fellelhetők, a dokumentációs 
háttér kialakítható, az interneten elérhető.

Ugyanakkor a diákok felkészítése, érzékenyítése, a szolgálat élményeinek a feldol-
gozása és lezárása már olyan készségeket, hozzáállást is feltételez, melyek nem minden 
esetben vannak összhangban a pedagógusok alapkompetenciával. Ezen alkalmakkor 
egy hagyományos értelemben vett „tanár-diák” szerep hátráltathatja, gátolhatja, fél-
reviheti azokat a folyamatokat, melyekkel az iskolai közösségi szolgálat céljai elér-
hetőek. Általában ezek az iskolai közösségi szolgálatot kísérő események csoporto-
san zajlanak, van, amikor egész osztályközösségek vagy évfolyamközösségek is jelen 
vannak, illetve vannak olyan alkalmak, amikor kis csoportokban történik egy-egy 
szolgálati élménynek a feldolgozása, kiértékelése. Sokféle technika felhasználható 
ezen alkalmakkor (szituációs játékok, dráma, társasjáték, strukturált beszélgetések, 
élménybeszámolók, vetítések, helyzetfeldolgozások,...), melyek gyakran eltérnek a tan-
órai keretektől. Ahhoz, hogy egy-egy pedagógus ezen helyzetekben ne tanárként, 
osztályfőnöként tudjon jelen lenni, érdemes egy kicsit elmélyedni, megérteni egy-egy 
csoport működését, annak szabályszerűségeit, megértve azt, hogyan tudja segíteni, 
hátráltatni a csoportdinamika egy-egy cél elérését. 

Mit is nevezünk csoportnak? Talán valahogy így írhatjuk le egyszerűen: A csoport 
egyének összessége, ahol a tagok ismerik az összes többi tagot mások közvetítése 
nélkül, valamint fontos, hogy tartósan (egy adott időtartamon belül) egymással 
gyakori kapcsolatban vannak. 
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Csoportok kapcsán beszélhetünk informális és formális csoportról. Informá-
lis csoport alakulhat ki például egy lakótelepen, ahol egy-két kutyasétáltató sétálás 
közben találkozik, elkezdenek beszélgetni. Majd újabb kutyasétálhatók csatlakoznak 
hozzájuk. Ahogy telik az idő, elkezdenek szabályokat hozni. Meghatározzák, mikor 
találkozzanak, meddig maradjanak lent, merre menjenek el sétálni. 

Az iskolai osztályközösségek esetében formális csoportól beszélünk. Meghatáro-
zott, ki melyik osztályba jár, meddig jár oda, mik a feltételei annak, hogy ahhoz az 
osztályhoz tartozzon. Természetesen az iskolákban is kialakulhatnak informális cso-
portok: cigarettázók csoportja vagy például a Star Wars-rajongók köre. Akár infor-
mális, akár formális csoportról beszélünk, a csoport állandó mozgásban van, fejlődik. 
Minden csoportnak sajátos dinamikája van. 

Miért is fontos ez? Mert sokszor nem vagyunk annak a tudatában, nem figyelünk 
arra, hogy egy csoport működésének megvannak a maga szabályai, előnyei és hátrá-
nyai. Nem figyelünk oda a csoport dinamikájára, a benne zajló folyamatokra. Sokszor 
megijedünk a tagok ellenállásától, kudarcnak élünk meg egy–egy feszültséget vagy 
konfliktust, pedig lehet, hogy azok pont a csoport fejlődését jelentik. Amikor iskolai 
közösségi szolgálatosoknál csoportvezetőként kell szerepet vállalnia a pedagógusnak, 
fontos, hogy tisztában legyen a csoport működésével, azzal, milyen hatások érik az 
általa vezetett csoportokat, illetve, hogy vezetőként milyen feladatai, felelőssége van 
abban, hogy egy csoport elérje a kitűzött céljait. Egy jól működő csoportban erős 
csoportkohéziót érhetünk el, növelhetjük vagy kialakíthatjuk a motivációt, hogy a 
csoport elérje, megvalósítsa a kitűzött célokat és megfelelően elvégezze a feladatokat. 
A csoportkohézió az az erő, ami a csoportot összetartja, mely adódhat a csoporttagok 
jó kapcsolatából, valamint a feladatok, játékok által megteremtett összetartozásból. 

Az iskolai közösségi szolgálat érzékenyítő, feldolgozó és lezáró részei nagyon tu-
datos csoportfolyamatokat kívánnak meg. Amennyiben ez nem megfelelően átgon-
dolt, nagyon messze kerülhetünk a meghatározott céloktól. Még az iskolai közösségi 
szolgálatok elindulása előtt egy gimnázium elhatározta, hogy szociális gyakorlatot 
szervez a diákjai számára, ahol szociális intézményeket ismerhetnek meg, majd pe-
dig később ezekben az intézményekben lehet önkéntes feladatokat végezni. Az eredeti 
tervben az szerepelt, hogy az első két hónapban 10 különböző intézményt látogatnak 
meg a tanulók, majd a következő hónapokban ezen intézményekben lehet majd részt 
venni különböző segítő tevékenységekben. A programot 50 diák kezdte meg. Az 5. 
intézmény meglátogatására az 50 diákból már csak 8 érkezett meg. A program nem 
tudott átlépni a második szakaszába, mert elfogytak a diákok. Megijedtek, megunták, 
elfogyott a motiváció. A szervezők nem figyeltek oda, mi történik a megvalósítás so-
rán a csoporttal. Milyen jelzéseket adnak, milyen feszültségek alakultak ki és miért, 
miért morzsolódtak le a diákok. Nem volt része a programnak az érzékenyítés és a 
feldolgozás sem.

Nézzük meg most egy kicsit részletesebben, amit a csoporttokról tudni kell, és néz-
zük ezt meg egy kicsit az iskolai közösségi szolgálat szempontjából is. 

 

Csoportok tervezése: 
Amikor elhatározzuk, hogy nekikezdünk egy csoportfolyamat szervezésének, fon-
tos, hogy jól tervezzük meg az egész folyamatot. Mit szeretnénk elérni, hány alkalmat 
tervezünk (mennyi lehetőséget ad rá az iskolai közösségi szolgálat keretrendszere, ez 
elegendő-e hozzá, vagy fontos plusz alkalmakat is szervezünk), a csoportfoglalkozások 
helyszíne megfelelő-e. Végig kell gondolni, hogy az IKSZ céljainak az eléréséhez hogyan 
kell átrendezni az osztálytermet, ez könnyen megtehető-e, de azt is meg kell nézni, hogy 
amikor az IKSZ-es programokhoz kapcsolódó csoportfoglalkozások zajlanak, azok za-
varnak-e másokat (esetleg egy másik csoport hatékony működését), más osztályokat az 
iskolában. 

Fontos megtervezni azt is, hogy hány fővel tervezzük a csoportot. Milyen az a ma-
ximális létszám, amivel még hatékonyan lehet dolgozni a csoportban a célokért, és 
mekkora az a minimális létszám, amivel még értelme van a foglalkozásoknak. Az 
adott létszám mellett elvégezhetőek-e azok a feladatok, melyekkel a célokat szeret-
nénk elérni. Azt is fontos végiggondolni, hogy azok a feladatok, játékok, melyeket egy-
egy csoportfoglalkozásra tervezünk, hány fővel tudjuk kivitelezni, mennyi időt vesz 
igénybe, ha például 10 fővel hajtjuk végre és van-e időnk rá 30 diákkal is. Vannak 
olyan játékok, feladatok, melyek adott létszám felett vagy alatt nem valósíthatók meg. 
Ezt mindig vegyük figyelembe.

Fontos azt is meghatározni, hogy nyitott vagy zárt csoportban dolgozunk. A cso-
portcélok lehetővé teszik-e azt, hogy folyamatosan új és új tagok csatlakozzanak a 
csoporthoz (nyitott csoport) és régi tagok szabadon hagyják el azt, vagy a csoport 
egy előre meghatározott és elfogadott létszámmal és tagokkal (zárt csoport) működ-
het hatékonyan, mert ha állandóan változnának a csoporttagok, akkor a célok nem 
tudnak megvalósulni. Ez különösen fontos az olyan iskolai közösségi szolgálat végzésé-
nél, ahol diákok több alkalommal mennek el egy adott intézménybe (pl.: hospice-ház), 
és a feldolgozás is folyamatosan történik. Itt érdemes zárt csoportban dolgozni, mert 
egy-egy új csoporttag érkezésével a csoportintimitás foka megváltozhat, a folyamatok 
megrekedhetnek. 

A tervezés fázisában fontos megtervezni azt is, hogy kikkel fogunk együtt dolgozni. 
Érdemes végiggondolni, felmérni az igényeiket, végig kell gondolni, hogy a csoport-
tagok milyen motivációval rendelkeznek. A tagok működésével kapcsolatban fontos 
szempont, hogy képesek lesznek-e hozzájárulni a csoport munkájához, tudunk-e 
olyan igényt csoporttagok részéről, amely befolyással lehet a működésre. 

A tervezéskor kell meghatározni (a tagok igényeihez és az elérni kívánt célokhoz 
igazodva), milyen rendszerességgel találkozzon a csoport, valamint, hogy milyen 
hosszúságúak legyenek a csoportalkalmak. A túl gyakori találkozás nagy terhet je-
lenthet a csoporttagoknak, lehet, hogy nincs ennyi idejük, így nem tudnak eljönni 
mindig a találkozásokra. Amennyiben pedig túl hosszú a két találkozás közötti idő, 
az azzal járhat, hogy csökkenti a csoportkohéziót, a csoportfoglalkozások emlékei el-
múlnak, mely erősen csökkentheti a csoportmunka hatékonyságát. Nagyon nehéz a 
diákok leterheltsége, különórái mellett ezeket az órákat beilleszteni a hétköznapokba. 
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Mégis fontos, hogy a megfelelő arányokat megtalálják az intézmények. Érdemes odafi-
gyelni a szervezésnél arra is, milyen nagyobb feldatok, témazárók, iskolai rendezvények 
konkuráhatnak az iskolai közösségi szolgálattal. Inkább keressünk más időpontokat, 
mint hogy kevesebb diák vegyen részt az alkalmakon. 

A csoport fejlődése: 
A csoport fejlődését több, jól látható részre bonthatjuk. Tuckman modelljében négy 
fejlődési szakaszon mennek át a csoporttagok: 

1. Alakulás
 2. Viharzás
  3. Normázás
   4. Működés
 

1.  Alakulás:  Orientációs szakasznak is szokták nevezni. Erre a szakaszra leginkább a 
bizonytalanság a jellemző. Számos kérdés fogalmazódik meg a csoport-
tagokban. Ki vagyok én, kivel kerültem egy csoportba, mi fog velünk itt 
történi, milyen elvárásoknak kell megfelelni, ki a vezető? Ebben a sza-
kaszban a csoporttagok általában még nem ismerik egymást, nem tudják 
a csoport célját, a működés szabályait. Általában ebben a szakaszban a 
tagok visszafogottsága jellemző, figyelik egymás működését, magukról 
nagyon keveset osztanak meg, valódi érzéseiket eltitkolják, nem lehet 
tudni még, hogy ki kivel szimpatizál, illetve hogy milyen ellenszenv van 
a tagok között. 

 

Habár az iskolai közösségi szolgálatnál általában ismerik egymást a csoporttagok, de 
maga a feladat sok újdonságot, bizonytalanságot jelenthet a diákok számára. Új szerep-
ben ismerhetik meg a pedagógust is (eddig matematikaórán találkozhattak vele, most 
pedig valamilyen játékot készül levezetni), illetve maguk a diákok is új szerepben kell, 
hogy helytálljanak. Több olyan készség is előtérbe kerülhet, amire eddig nem volt szük-
ség a tanórákon. Ez megváltoztathatja a már kialakult csoporton belüli státuszokat is. 
Fontos ebben a szakaszban, hogy a csoportvezető tisztában legyen ezekkel a feszültsé-
gekkel és bírja ennek feszültségét. Segítsen a csoporttagoknak, hogy minden olyan infor-
mációt tudjanak meg, amely csökkentheti ezeket a feszültségeket. (Meddig fog tartani 
a foglalkozás, lesz-e szünet, hova lehet menni IKSZ-re, lehet-e választani, milyen elvá-
rások vannak stb.) 

 

2. Viharzás:  A szakaszra a legjellemzőbb szó a konfliktus lehet. Ezért szokták ezt a 
szakaszt a polarizáció és a belharc szakaszának is hívni. Legfontosabb 
kérdés, ami felmerül a csoporttagokban: Hol van a helyem a csoporton 

belül? Minden csoporttag keresi a helyét, pozícióját a csoportban. Pró-
báljuk elhárítani azokat a szerepelvárásokat, melyeket mások szeretné-
nek ránk erőltetni, egyes pozíciókért, akár a vezetésért is pedig versen-
gés folyik. Ezen folyamatok konfliktusokkal járnak, ami szükségszerű és 
hozzátartozik a csoport fejlődéséhez. Kiválasztódik, illetve elfogadják a 
formális és az informális (belső) vezetőt. Ebben a szakaszban gyakran 
előfordul, hogy bírálják a csoportvezető tevékenységét, kimondódnak a 
feszültségek, kompromisszumok születnek. 

 

3. Normázás:  Amit ebben a szakaszban el kell dönteni: Hogyan működjünk, mik 
legyenek a normáink? A csoport a belső egyensúlyát keresi és a cso-
portban kialakul az összetartozás érzése. A csoporttagok egyre in-
kább megnyílnak és egyre több információt osztanak meg egymással. 
A csoport meghatározza a céljait és a feladatait, és el is köteleződnek 
a megvalósításuk tekintetében. Kialakulnak a normák és a szokások, 
megfogalmazható a csoport értékrendje és az is, hogy kitől mit várnak 
el a csoportban. 

 

4. Működés:  Ebben a szakaszban valósul meg a csoport igazi működése, ezért gyak-
ran hívják ezt a szakaszt a munka- vagy produktív szakasznak. A kö-
zösen elért eredmények tovább növelik az összetartozást és a tagok kö-
zötti kapcsolatokat. A célok megvalósításának sikere kapcsán a csoport 
megismeri a hatékonyság élményét is, valamint megjelenik a MI-tudat 
is. (Pl.: Mi jobbak vagyunk, sikeresebbek vagyunk, mint egy másik cso-
port.) Ez nagyon fontos lehet az iskolai közösségi szolgálatnál. Hatalmas 
pozitív hozadéka lehet, amikor diákok úgy érzik, MI meg tudtuk csinálni, 
meg tudtuk valósítani, amit elterveztünk. MI értéket teremtettünk azzal, 
hogy beteg gyerekeknek segítettünk, árvíznél segítettünk a gáton, hozzá-
járultunk a környezetvédelemhez. Ha sikerült ezt a szakaszt elérnünk, 
akkor elmondhatjuk, hogy valószínűleg hosszú távú hatást sikerült elérni 
a diákok életében, akik később is bevonhatóak hasonló programokba. 

 

4. + 1. Befejezés:  Nem tartozik a modellhez, de fontos, hogy amikor befejezünk egy 
csoportfoglalkozást, akkor a csoporttagok értékeljék ki a csoport 
működését. Mennyire tartották hasznosnak a csoportot, mennyire 
érték el a célokat, milyen következtetéseket tudnak levonni a cso-
portok a csoport és saját maguk működéséről. 
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A csoport működése a hatékonyság szempontjából  
Amikor csoportot működtetünk, fontos időnként megnéznünk, hogy hatékonyan 
működik-e. Több tényezőjét érdemes vizsgálni a működésnek, ezek közül most 
néhány szempontot említünk meg. 

Hatékony egy csoport működése akkor, ha a csoportcélok meghozatalában a cso-
port tagjai is részt vesznek, bevonódnak, illetve ha a csoport és a tagok céljai ösz-
szehangoltak, valamint ha a tagok elkötelezettek, motiváltak a célok megvalósítása 
érdekében. Ugyanakkor rossz úton járunk, ha a tagok folyamatosan versenyeznek a 
célok eléréséért, ebben nincs együttműködés, valamint ha nem jön létre elköteleződés 
a csoportcélokkal kapcsolatban. Nem hatékony egy csoport működése akkor sem, ha 
a célokat folyamatosan kívülről fogalmazzák meg. 

Az iskolai közösségi szolgálatban is ezért kell időt szánni arra, hogy a felkészítés 
során a diákok meg tudják határozni, fogalmazni a saját egyéni céljaikat is. Mit szeret-
nének csinálni, mikor éreznék azt, hogy hasznos volt, amit tettek, mi az, ami motiválja 
őket,  hova szeretnének eljutni az 50 óra végére. 

Gyakran esünk abba a hibába, hogy vezetőként folyamatosan magunknál tartjuk a 
szót. Nem működik jól a csoport akkor sem, ha a gondolatok kifejezésre jutása mellett 
az érzéseket elnyomjuk vagy nem veszünk tudomást azokról. Egy hatékony csoport-
ban a kommunikáció kétirányú. A gondolatok mellett meg tudnak jelenni az érzések 
is, melyek következmények nélkül kibonthatók.

A diákokkal való kommunikációban is oda kell figyelnünk erre. Érdemes olyan játé-
kokat is behozni a folyamatba, mely az érzésekre kérdez rá, és segíti azok tudatosítását. 
Nemcsak az a fontos, amit mond a diák, hanem arra is figyeljünk, reflektáljunk, aho-
gyan mondja. Vegyük észre akár az undort és haragot is, és beszéljünk ezekről. „Úgy 
látom, amit mondtál, abban nagyon sok indulat van. Nagyon szeretném, ha elmonda-
nád, hogy mit érzel, és minek köszönhető ez.”

Fontos szempont, hogy a csoporttagok bevonódjanak a munkába, közös döntések 
szülessenek és azok végrehajtása is közös legyen. A tagoknak érezniük kell, hogy sze-
repük van a vezetésben, formálhatják a csoport működését.

Ez már az első alkalommal is megjelenhet. Jó lehetőség erre, hogy együtt határoz-
zuk meg, tervezzük meg a csoport szabályait. Mikor találkozzunk, mikor legyenek 
szünetek, mennyi ideig tartson a foglalkozás. Megkérdezhetjük a diákoktól, hogy ők 
milyen szabályt tartanak fontosnak, mi az, ami számukra fontos és szeretnék, hogy 
a része legyen ennek a csoportfolyamatnak. A csoportfoglalkozások alkalmával je-
lezhetik, ha fáradtak, javaslatot tehetnek, hogy most tartsunk egy kis szünetet, vagy 
szeretnének játszani valamit.

Egy hatékonyan működő csoportban a konfliktusok nyíltak, a csoporttagok felvál-
lalják a véleménykülönbségekből fakadó konfliktusokat, a csoportvezető pedig segíti 
ezeket a folyamatokat. A rosszul működő csoportokban a konfliktusok látensek. Nem 
beszélünk róla, ugyanakkor szétfeszíti a csoporttagokat. Ez a feszültség akadályozza, 
ellehetetleníti a működést. A konfliktus feloldása érdekében fontos, hogy folyama-
tos kommunikációval oldjuk a helyzetet, és törekedjünk a konszenzusos megoldások 
megtalálására. 

Az iskolai közösségi szolgálatok feldolgozó alkalmai sem mentesek a konfliktusok-
tól. A csoportfejlődés maga is generál konfliktusokat, hiszen a diákok keresik a pozí-
ciójukat, szerepüket. Nem egyformán teljesítenek, nem mindenki arra a helyre tudott 
menni, ahova szeretett volna, valamint a játékok, feladatok alatt több személyes él-
mény is megjelenhet. Lesznek olyanok, akik akár nevetséges helyzetbe kerültek, vagy 
nem tudtak megoldani egy helyzetet, melyben kínosan érezték magukat, csorba esett 
a tekintélyükön, nem is olyan érinthetetlenek, mint amilyennek ők gondolták magu-
kat. Az is előfordul, hogy egyéni, nem az IKSZ-szel összefüggő konfliktusok jelennek 
meg a foglalkozás során. Otthoni problémák, az előző órai dolgozat, vagy felelés rossz 
osztályzata. Fontos, hogy ezeket a konfliktusokat ne nyomjuk el a csoporton belül, ne 
a csoportvezető „hatalma”, döntő szava oldja meg a helyzetet, hanem közösen, nyílt 
kommunikáció mellett a gyerekekkel együtt keressük az okokat, a mindenki számára 
elfogadható megoldásokat. Ezek néha sok időt vehetnek igénybe, de ha rászánjuk erre 
az időt, az később sokkal jobban segíti egy hatékony csoport működését. 

Egy hatékonyan működő csoportban nagy figyelmet fordítanak az értékelésre. Lé-
nyeges, hogy a hatékony csoportot az jellemzi, ha közös értékelésre kerül sor, és nem 
a csoportvezető értékeli a munkát. 

Figyeljünk a csoporton belüli szerepekre is: 
Egy-egy csoport nagyon sokféle tulajdonságú embert hoz össze, akik másképpen re-
agálnak azonos helyzetekre, más az érdeklődési körük, különböző az érzékenységük, 
hevességük. Vannak bátrabbak és gyorsan feloldódók, vannak, akik csendesebbek és 
határozottabbak. Sokszor nem könnyű együttműködésre, közös munkára bírni a kü-
lönböző adottságokkal rendelkező embereket. Azt gondoljuk, hogy közös érdeklődési 
körű, hasonló karakterű emberekkel lehet jól dolgozni, de igazi csoda történik akkor, 
amikor nagyon különböző egyéniségek között megszületik az a harmónia, mely a cé-
lok elérését szolgálja. 

A csoporttagok szerepüket tekintve kétféleképpen állhatnak a csoportfolyamatok-
hoz. Vagy elősegítik azt, konstruktívan, kezdeményező módon jelennek meg a cso-
portban, vagy pedig hátráltatják, lassítják a munkát a destruktív hozzáállásuknak 
köszönhetően. 

A csoportvezetőknek nagy a felelősségük abban, hogy figyeljék a csoporton belüli 
szerepeket és segítsék a tagokat abban, hogy ha szükséges, tudjanak változtatni, il-
letve megértsék, miért vannak adott szerepben. Az iskolai közösség szolgálatnak ez 
nem elődleges feladata, de nagyon sokat segít a csoportvezetőnek, ha látja, milyen 
szerepekben vannak a diákok egy-egy helyzetben. Ha ez meglátja, akkor tud figyelni 
arra, hogyan kell bevonni egy szótlan csoporttagot, mit tegyen egy mindig vicceskedő 
diákkal, miért próbálja meg valaki folyamatosan elterelni a témát a lényegtől. 

 

a) Bűnbak:    A bűnbakot a csoport választja ki magának. Mindent rá lehet fogni, 
minden felelősséget, mely valamilyen kudarchoz kapcsolható, rá lehet 
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tenni erre a szereplőre. Így a többi csoporttagnak nem kell szembe-
néznie saját problémáival, érzéseivel. Gyerekcsoportokban általában 
nyíltan történik a bűnbakképzés (István az, aki nem volt hajlandó 
segíteni a feladatban), felnőtteknél gyakran nem nyílt a folyamat. A 
vezető felelőssége a bűnbankképzés folyamatában óriási. Vigyáznia 
kell, hogyan oldja meg a helyzetet. Ha a bűnbak védelmére kel, azzal 
elveszítheti a többi csoporttagot, a bűnbak sértett marad, a többi cso-
porttagot bűntudat gyötri, de a helyzet nem oldódik meg. Az ellen-
ségeskedés rejtettebb ruhába öltözik. Ha a vezető a többi csoporttag 
pártjára áll, úgy a bűnbak teljesen egyedül marad, nem akarja meg-
oldani a problémát, mely a csoportdinamika megállásával is járhat. 
Fontos, hogy a vezető figyelje, hogyan alakult ki a bűnbak szerep. Mi 
vezetett oda, hogy egy adott személyt választottak. Ha rálát erre a 
folyamatra a csoportvezető, akkor nyíltá teheti ezt a csoporton belül 
és kérheti, hogy a csoporttagok gondolkozzanak el azon, hogyan és 
miért alakult ki ez a helyzet. 

b) Deviáns tag:    Az első reakcióink ezzel a csoporttaggal kapcsolatban, hogy valami-
lyen negatív szerepet tölt be a csoporton belül. Pedig ez nem feltét-
lenül van így. Az biztos, hogy a deviáns tag viselkedése eltér a többi 
csoporttag általános normáitól. A deviáns csoporttag viselkedése 
irányulhat a vezető ellen, illetve valamelyik csoporttag vagy csoport-
tagok ellen. Sokszor a deviáns csoporttagnak lehet olyan szerepe is, 
hogy ő az, aki fokozattan, mélyebben érez egy problémát (sajátját 
vagy a csoportét), amit fel mer vállalni és ki mer mondani. Nagyon 
nehéz a vezető helyzete a deviáns csoporttag tekintetében. Fontos, 
hogy a vezető próbáljon meg együttműködni vele, viselni kell a nyílt 
támadásokat és a csoport elé kell tárni azokat, közös megoldásokat 
keresve. 

 

c) Belső vezető:  A belső vezető lehet végig ugyanaz a személy, de változhat is a sze-
mélye. Míg a csoportvezető a „kinevezését” attól az intézménytől, 
programtól kapta, aminek keretében végzi a munkáját, a belső vezető 
a „megbízatását” a csoporttagoktól kapja, tapasztalata, érintettsége, 
egyénisége miatt. Gyakori hiba, hogy a vezető ellenségének tartja a 
belső vezetőt és rivalizálni kezd vele. A vezető azt érzi, hogy gyen-
gíti a hatalmát, tekintélyét. Ha harcba száll vele, gyakran azt érheti 
el, hogy a többi csoporttag megkérdőjelezi a vezetői szerepét. Ha a 
vezető elkezd együttműködni a belső vezetővel, felhasználja tudását, 
szerepét a célok elérése érdekében, akkor az nagyon jól működő cso-
portmunkát eredményezhet. 

d) A kapuőr:   Nagyon szép kép erre a szerepre. Egy csoporttag, aki érzékenységével 
őrséget áll, őrzi azt a kaput, amin a csoportnak át kellene mennie, 
hogy mélyebb munka alakuljon ki a csoportban. Amikor a csoport 
egy érzékeny és nehéz témához ér, a kapuőr az, aki megpróbálja elté-
ríteni a témát. Ezt meg tudja úgy tenni, hogy hirtelen feláll és kimegy, 
vagy egy teljesen nem odaillő témát dob be, teljesen értelmezhetetlen 
a hozzászólása, mely újabb feszültséget teremt a csoporton belül. A 
vezetőnek észre kell vennie, hogy ki a kapuőr a csoportban. Érdemes 
vele négyszemközt beszélni a viselkedéséről és segíteni abban, hogy 
viselkedése változzon. 

 

e) Szótlan tag:   A szótlan tag nem minden csoportban fordul elő. Szótlanságának 
több oka is lehet. Személyiségéből fakadóan visszahúzódó, nem tarja 
magát képesnek arra, hogy több ember jelenlétében beszéljen, nem 
tartja magát igazán a csoport tagjának, nagyon sok problémája van 
és fél, hogy megszólalásával előtérbe kerül, lelepleződik. A vezető-
nek érzékenyen kell közelíteni a problémához. Segítség lehet, ha kör-
kérdéssel próbálja szóra bírni a csoporttagot, illetve négyszemközti 
beszélgetés keretében bátorítja a megszólalásra, vagy megtudja szót-
lansága okát. Még közös tervet is kidolgozhatnak, hogyan segít le-
küzdeni gátlásait a csoportban a szótlan tagnak. Vigyázni kell arra, 
hogy mit eredményez az, ha a csoportvezető direkt megszólaltatja a 
szótlan csoporttagot. Ha nem sikerül, akkor még nehezebbé teszi a 
szótlag tag helyzetét a csoportban. Ha nem foglalkozunk vele, akkor 
pedig nagyon fontos hozzászólásoktól fosztjuk meg a csoportot. 

 

f) Bőbeszédű tag:  A mindennapi életünkben is sokszor találkozunk olyan emberek-
kel, akik, ha egyszer elkezdenek beszélni, nem tudják abbahagyni. 
A csoporton belül is megtalálhatóak ezek az emberek és igen meg 
tudják nehezíteni a vezetők helyzetét. A bőbeszédű tag gyakran 
nem hallgatja meg a másikat, nem engedi szóhoz jutni a többieket, 
eltereli a témát és a problémát. Önző módon nem a csoport, hanem 
a saját maga problémáját helyezi előtérbe. A vezető felelős a folya-
matokért. A problémát lehet úgy kezelni, hogy azt kéri a csoport-
vezető, hogy 1 mondatban, 1 percben, 1 szóban adjanak választ, 
és jelzi, hogy ő az, aki ezt betartatja a csoporttagokkal. Szintén 
megoldás lehet a négyszemközti beszélgetés, ahol megbeszélik ezt 
a problémát a csoporttaggal.
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Érdemes az iskolai közösségi szolgálatban részt vevő pedagógusnak, csoportvezetőnek 
ilyen szemmel is figyelnie a csoporttagokat. Érdekes tapasztalatokat ad, amikor egy fel-
adat vagy játék közben ezt is nyomon tudja követni a csoport vezetője. Az iskolai közös-
ségi szolgálat céljaiban benne van a társadalmi szemléletformálás, a személyiség pozitív 
irányú fejlődésének az elvárása, a segítő attitűd formálása, a pozitív értékek észrevétele 
és megerősítése. Ebben sokat tud segíteni, ha foglalkozunk a szerepekkel. 

Ami még nagyon fontos, az, hogy az iskolai közösség szolgálat csoportfoglalkozásain 
hogyan, milyen szerepben látják a diákok a pedagógust. Meglátják-e azt, hogy itt más 
keretekkel folyik a munka, érzik-e azt, hogy a pedagógus erre az időre le tudja vetkőzni a 
pedagógusszerepeit és egy másik oldaláról ismerhetik meg őt. Ez nagyon nehéz feladat, 
és a mindennapokban lesznek olyan helyzetek, amikor ezt szinte lehetetlennek látjuk. 
Előfordul, hogy az előző órán még kémiatanárként több egyes osztályzatot is ki kellett 
osztania a pedagógusnak, majd a következő órán éppen érzékenyítést tart a diákok 
számára. Fontos, hogy erről a pedagógus számára is nehéz helyzetről a csoportban nyílt 
kommunikáció legyen. Sokat nehezíthetünk a helyzeten akkor, ha keverjük a szerepe-
ket. Előfordult már az, hogy fogadó intézményben a diákokat kísérő pedagógus kért fél 
órát a fogadó intézmény vezetőjétől, majd kiosztotta a dolgozatokat és megbeszélte az 
eredményt a diákokkal, vagy előfordult az is, hogy a feldolgozásra szánt alkalom első 
20 percében az osztályfőnök szalagavatói műsorról egyeztetett a diákjaival. Szaktanár/
osztályfőnök/csoportvezető – a diáknak fontos tudnia, hogy az adott helyzetben kivel áll 
szemben. 

Ezek a nehéz helyzetek elkerülhetők, csökkenthetők úgy is, ha az érzékenyítésbe, 
feldolgozásba, lezárásba más, akár fogadó szervezetek munkatársai, szociális szakem-
berei is vállalnak feladatot. 

Még néhány szó az aktivitásról, a passzivitásról és a fegyelmezésről: 
Minden csoportban meg kell küzdenünk a csoporttagok különböző aktivitási, pasz-
szivitási szintjével. Gyakran nehezítheti meg a csoport munkáját egy akadékoskodó, 
mindentudó csoporttag. Nehéz megbirkózni azokkal a csoporttagokkal is, akik meg-
próbálják elterelni a témát, folyamatosan támadólag lépnek fel, félelmet keltenek. Ak-
kor sem könnyebb a helyzetünk, amikor valaki a passzivitásával, közömbösségével 
hátráltatja a csoportmunkát, vagy éppen a bohóc szerepében folyamatos poénokkal 
„ajándékozza” meg a többieket.

Csoportvezetőként fontos tudnunk, hogy ezek a magatartások nem eleve negatí-
vak. Jelzést, információt adnak számunkra a csoportról, a csoport aktuális állapo-
tát tükrözik: ezekre a szerepekre adott esetben a résztvevőknek azért van szükségük, 
mert más módon nem tudnak a csoportban pillanatnyilag uralkodó feszültségen úrrá 
lenni.

Fontos, hogy ennek tudatában legyen a csoportvezető és figyelje ezeket a folyama-
tokat. Segíteni kell a csoportot, csoporttagokat abban, hogy más módon is ki tudják 
fejezni gondolataikat, illetve fontos reflektálni ezekre a folyamatokra. Érdemes kihan-
gosítani az érzéseket, ki mit élt át, hogyan hatott rá egy másik csoporttag viselkedése. 

A szankciókkal, fegyelmezéssel óvatosan kell bánni. A túlzott kontroll, a folyamatos 
fegyelmezések szintén negatív hatással lehetnek a csoportfolyamatokra és a csoport-
célok elérésére. A csoportvezetőnek először meg kell értenie azt, hogy egy-egy cso-
porttag miért is viselkedik úgy, milyen szituáció hozta ki belőle ezt a viselkedést és a 
csoporttaggal, csoporttal közösen kell megbeszélni, mit kellene másképpen csinálni. 
A csoportvezető feladata ilyenkor a bátorítás, a gondoskodás, a normaadás. 

Ugyanakkor az is fontos, hogy csoporttagok megfelelő biztonságban érezzék ma-
gukat. Jogos elvárása egy-egy csoporttagnak az, hogy ő fejlődni, játszani, tanulni ér-
kezik egy csoportba. Fontos, hogy ebben a csoportvezetőnek kell segíteni, és adott 
esetben meg kell tudnia védeni a csoporttagot egy másik tag viselkedésétől. 

Szerencsére a csoportok tele vannak olyan tagokkal is, akik kezdeményezők, konst-
ruktív módon tudnak véleményt megfogalmazni, jó kérdéseik vannak, érdeklődéssel 
hallgatják meg a másikat és jó kérdéseket tesznek fel a csoport számára. Ezeket a po-
zitív magatartásokat fel lehet erősíteni, normává lehet tenni, egy-egy nehezebb hely-
zetben segítségül is hívhatók. 
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néhány válasz civil szervezeteknek

Mi az iskolai közösségi szolgálat?
„Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát 
szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy cso-
portos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

Az iskolai közösségi szolgálat pedagógiai eszköz, és pontosan ez különbözteti meg 
az önkéntességtől, a közösségért végzett munkától. Az iskolai közösségi szolgálat 
során a másokért, a helyi közösségért folytatott tevékenység pedagógiai folyamatba 
ágyazódik, amelynek tanulási célja és módszertana van.

Kinek a felelőssége, hogy a diák elvégezze az 50 óra közösségi szolgálatot?
Itt a felelősség kérdése hasonló, mint a tantárgyaknál. Az igazgató, a szaktanár, sőt 
az osztályfőnök is támogatja a diákot, megadja a feltételeket ahhoz, hogy minél job-
ban teljesítsen, minél többet megtanuljon az adott tantárgyból, de a diáknak is van 
felelőssége természetesen abban, hogy mekkora és milyen tudásra tesz szert. A szülő 
felelőssége, hogy hozzájárul a program iskola által való megvalósításához a 8 terület 
mindegyikén vagy csak néhány területen, illetve engedélyezi, vagy nem járul hozzá, 
hogy gyermekéről fotók készülhessenek.

 
Az iskolának tehát feladata, hogy lehetőséget biztosítson a közösségi szolgálat teljesí-
tésére, és a diákok pedagógiai támogatása is az iskola feladata. Ettől még lehetséges, 
hogy egy diák az iskola segítsége nélkül talál magának közösségi szolgálati tevékeny-
séget. Segítő tevékenységének pedagógiai feldolgozása viszont ebben az esetben is az 
iskola feladata.

Bármilyen civil szervezet fogadhat közösségi szolgálatos diákot?
„A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása 
alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, 
nonprofit szervezetnél,  illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá 
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11  Lásd még részletesen a kozossegi.ofi.hu GYIK felületének kérdéseit a 39. kérdéstől
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tartozó szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján ma-
gánszemélynél vagy saját intézményben.”

Közösségi szolgálat bárhol végezhető, ahol a diák a szűkebb vagy tágabb közösségé-
nek javát szolgálja, és nem kap érte anyagi ellenszolgáltatást. (Családon belüli segítés 
nem közösségi szolgálat). Nem kell tehát bejegyzett civil szervezetnek lenni ahhoz, 
hogy IKSZ-es diákot fogadjunk, a lényeg az, hogy a munkájukkal hozzájáruljanak a 
közjóhoz, adott esetben támogassák az ügyet, amiért a formális vagy nem formális 
(nonprofit) szervezet dolgozik.

 Milyen feladat elvégzésére kérhetjük meg az IKSZ-es diákot?
A feladat meghatározásakor két szempontot érdemes szem előtt tartanunk. Egyrészt, 
hogy a szervezetnek valóban segítséget jelentsen az adott segítő tevékenység, másrészt 
hogy egy középiskolás diák képességeinek megfelelő legyen a feladat, amiből tanulhat 
is. 

Továbbá a civil szervezetnek is figyelembe kell vennie, hogy az iskolai közösségi 
szolgálatban igazából fontosabb a diák érzékenyítése, az iskolapadban nem elsajátít-
ható személyes és szociális készségeinek fejlesztése, mint a konkrét haszon, amit a 
munka elvégzésével „termel”. Nagyon hasznos és jó például egy hátrányos helyzetű 
6 éves számára, ha mesét olvas neki egy középiskolás, de éppolyan fontosak azok a 
tapasztalatok, amiket a középiskolás szerez a kisgyerekkel való foglalkozás során.

Hány diákot fogadhat egy civil szervezet és hány órát végezhet ott egy diák?
A civil szervezet döntheti el, hogy hány diákot fogad és azt is, hogy kik azok a 

diákok. Természetesen több iskolából is jöhetnek diákok, de az esetleges toborzáskor 
érdemes először a közeli iskolákat megkeresni. Ha egy iskola túl sok diákot szeretne 
küldeni, nyugodtan lehet jelezni, hogy pontosan mikor és hány diákot tud fogadni a 
szervezet.

Azzal kapcsolatban, hogy a diák az 50 órából hányat tölt egy szervezetnél, nincs 
megkötés. A diák részt vehet egy akcióban, és akkor csak 2–3 órát dolgozott a szer-
vezetnél, de akár minden héten ott tölthet két órát egy egész tanéven keresztül, és 
akkor több, mint 50 óráról fog kapni igazolást. Törvényi kikötés, hogy az utazás nem 
számít bele az óraszámba, és hogy a munka „alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb 
háromórás időkeretben végezhető tanítási napokon, tanításon kívüli napokon pedig 
5 óra lehet maximálisan”.

Mit jelent a felkészítő és a feldolgozó óra?
„A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán 
belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfel-
jebb öt órás záró foglalkozást tart.”

A felkészítő és feldolgozó órákat minden iskola máshogy kezeli. Sok helyen egy-
általán nincsenek ilyen alkalmak. A civil szervezet, amennyire kapacitása és lehető-
sége engedi, mindenképpen tartson felkészítést a diákoknak, ami szóljon az ügyről, 
a célról, amiért a szervezet dolgozik, és legyenek benne praktikus tanácsok. Ekkor 
érdemes tisztázni, hogy mik lesznek az együttműködés szabályai, ennek része a mun-
kavédelmi felkészítés is.

A feldolgozásra, a kölcsönös visszajelzésre is fontos időt fordítani. Lehet pár kérdést 
írásban feltenni a diákoknak, de a legjobb, ha szóban sikerül átbeszélni, hogy mi mű-
ködött és mit csinálnának a felek másképp. Valamifajta ünneplést, lezáró alkalmat is 
érdemes lehet szervezni hosszabb vagy nagyobb szabású tevékenység végén.

Hogyan működik az adminisztráció?
„Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a 
felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a meg-
állapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtarta-
mát, a mentor nevét és feladatkörét.”

Az adminisztrációnak gyakran valóban része a fent leírt együttműködési megálla-
podás. Van iskola, amely minden esetben ragaszkodik egy ilyen szerződéshez, de ha 
a diák a szervezet egy rövidebb akciójában vesz csak részt, akkor ettől el lehet tekin-
teni, kivéve az egészségügyi, bűn- és baleset-megelőzési és a szociális terület mentort 
igénylő eseteit. Lehet a megállapodást csak egy diákra kötni és csak egy bizonyos idő-
szakra, vagy ha már régebbi, bejáratott kapcsolatról van szó az iskola és a szervezet 
között, akkor lehet egy általánosabb megállapodást is írni. Ez lehetővé teszi, hogy a 
szervezet bármikor fogadjon diákokat a továbbiakban az adott iskolából.

Az igazolás kérdésében is változó, hogy melyik iskola mit kér a szervezettől. A vég-
rehajtási rendelet szerint „a közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, 
amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet foly-
tatott.” Leggyakrabban a diákok ebbe a naplóba (kis füzet) kérnek igazoló aláírást a 
szervezet egyik képviselőjétől. Van iskola, aki ragaszkodik a szervezet vezetőjének 
aláírásához és pecséthez is, pedig erre semmilyen jogszabály sem utal. Az igazolás 
módja a két fél egyeztetésének függvénye, hogy az iskolai koordinátor vagy osztályfő-
nök milyen igazolást vár el a fogadó szervezettől, illetve utóbbi milyet ad ki, az rájuk 
van bízva, de sajnos néhány esetben a pecsétben bízik csak a küldő fél.
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VII. 
Mellékletek

1. melléklet: IkSZ fogalmak, alapelvek1

 

Fogalmak Meghatározások

Együttműködési megálla-
podás

Az a megállapodás, melyet iskolán kívüli külső szervezet és 
közreműködő mentor bevonásakor (egészségügyi, bűn- és bal-
eset-megelőzési tevékenységi területen minden esetben, szoci-
ális és jótékonysági tevékenységi területen szükség szerint) az 
iskola és a felek együttműködésének kezdete előtt kell megköt-
ni, s amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek 
adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtarta-
mát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.

Érintett tanuló A középiskolai nappali érettségit adó képzésben részt vevő és 
az érettségi vizsgát 2016. január  
1-ét követően megkezdő 9–13. évfolyamos tanulók.

Fogadó szervezet, fogadó-
intézmény

Az az intézmény, szervezet, ahol a diák a közösségi szolgálatot 
teljesíti. A szolgálat teljesítése iskolán, intézményen belül, civil 
vagy nonprofit szervezetnél, állami, önkormányzati, egyházi 
intézménynél, szervezetnél, illetve magánszemélynél is szer-
vezhető; utóbbi esetben az iskola, egy ernyőszervezet vagy egy 
egyéb koordináló szervezet lehet a fogadó intézmény. Szakszer-
vezetnél, politikai szervezetnél, pártoknál nem teljesíthető az 
iskolai közösségi szolgálat.

Iskolai közösségi szolgálat A tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek 
között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy cso-
portos tevékenység, és annak pedagógiai feldolgozása a jog-
szabályban meghatározott nyolc területen.

Kísérés Partneri viszonyon alapuló cselekvésforma: diákok fizikai 
vagy lelki segítése, támogatása a pedagógus részéről, amelynek 
keretében a diákok egyénileg vagy csoportban ‒ pedagógus/
pedagógusok koordinálásával ‒ saját tevékenységeikre reflek-
tálhatnak.

1 Lásd http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=GYIK#fogalmak
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Kontaktóra A diáknak az IKSZ-en belüli, közvetlenül a tevékenységre for-
dított és teljesített ideje. A kontaktóra minimum 40 óra, mely-
hez legfeljebb 5 óra felkészítés és 5 óra lezárás társul. A tevé-
kenységek jellegéből adódóan az utóbbiak is szükség szerint, 
arányosan vannak elosztva az érintett tanévekre.

Koordinátor A fogadóintézményben kijelölt munkatárs, aki az iskolával való 
kapcsolattartásért, és a fogadó szervezeten belül a közösségi 
szolgálat szervezési és működtetési feladataiért, valamint az 
előzetesen meghatározott intézményi adminisztrációért felel.

Koordináló pedagógus Az iskola igazgatója által az IKSZ megszervezésére felkért pe-
dagógus, aki a működtetéssel és tevékenységekkel kapcsolatos 
feladatokért felel.

Küldő oktatási intézmény Az az iskola, ahol a közösségi szolgálat keretében érintett diák 
tanulói jogviszonnyal rendelkezik, és amely megszervezi a 
diák számára az IKSZ keretében végezhető tevékenységeket.

Közösségi szolgálati napló Az iskola által a diák számára készített napló, melyet minden 
tanuló maga köteles vezetni. A diák a naplóban rögzíti, hogy 
mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet foly-
tatott. A feladat teljesítését a fogadó intézmény kijelölt munka-
társa a napló vonatkozó oszlopában aláírásával igazolja.

Mentor Az a fogadó intézménybeli munkatárs, akit a jogszabály-
ban meghatározott esetekben (egészségügyi és bűn- és 
baleset-megelőzési területen mindig, illetve szociális és 
jótékonysági területen szükség szerint, egyéb területeken a 
kapacitásbeli lehetőségeket figyelembe véve) kötelezően kell 
biztosítania az intézménynek. Lehetőleg olyan mentort kell 
kiválasztani, aki jó pedagógiai érzékkel és jó kapcsolattartó 
készséggel rendelkezik, s aki könnyen megtalálja a hangot a 
diákokkal.

Segített személy Az a személy, akit a diák az IKSZ során segítő jellegű tevé-
kenységeivel elsősorban támogat. Kulturális területen végzett 
tevékenységek esetében a segítő-támogató tevékenységek köz-
vetettek is lehetnek; ebben az esetben a diák feladatainak az 
intézmény célcsoportját, a helyi közösség érdekeit, társadalmi 
célokat kell szolgálnia.

Alapelvek Meghatározások

A helyi közösség erősítése  A közösségi szolgálat során végzett feladat olyan tevékenysé-
get/tevékenységeket) jelent, amely(ek) a helyi közösség javát 
szolgálják, és amelyek az iskolában vagy az iskola közvetlen 
környezetében ‒ esetleg néhány kilométeres körzetében ‒, vagy 
a tanuló lakóhelyén, vagy annak közvetlen környezetében va-
lósulnak meg.

Szabad választás elve  A diákok ‒ a szülőkkel, tanárokkal való egyeztetés alapján ‒ 
maguk választhatják ki az általuk végzendő tevékenységeket az 
iskola által megszervezett vagy a maguk által javasolt, az iskola 
által pedig elfogadott tevékenységek közül.

Anyagi érdektől függet-
lenség elve

  Az iskolai közösségi szolgálat kapcsán a felek (pedagógus, 
intézmény, fogadó szervezet, magánszemély, diák, szülő) 
anyagi érdeke a programban nem merülhet fel, a tanulók 
tevékenysége nem juttathat senkit ilyen jellegű előnyhöz, 
haszonhoz. 

Szervezett keretek közöt-
tiség elve

 A középiskola feladata és felelőssége az iskolai közösségi 
szolgálat szervezése és koordinálása, ezért előírás, hogy csak 
az iskola szervezésében lehet az elszámolható tevékenységet 
végezni. A diáknak a tevékenység megkezdése előtt rendelkez-
nie kell az erre jogosult iskolai személy, a feladat felelősének és 
szüleinek jóváhagyásával.

Kettős cél elve  A tevékenységek során egyszerre kell a szolgálat jellegnek és 
az élménypedagógia-alapú tanulásnak megvalósulnia. A kö-
zösségi szolgálat megvalósulásához szükséges egyfajta tanulási 
folyamat jelenléte is.

Kölcsönösség elve  A segítő és a segítségre szoruló személy ‒ lehetőségeihez 
mérten ‒ aktívan bevonódik a programba. A kölcsönösség 
megélésére a felkészítés során kell érzékennyé tenni a diákokat, 
így elősegítve, hogy a diák nyitott és elfogadó legyen azzal a 
személlyel, akivel kapcsolatba lép.

Közvetlenség elve  A közösségi szolgálat során nem a szervezetet, hanem köz-
vetlenül a szervezet célcsoportját szolgáló tevékenységet kell 
végezni. A segítő (diák) és a segítségre szoruló között személy-
közi együttműködés, partnerség jön létre, ami a személyek kö-
zötti valódi kapcsolatra helyezi a hangsúlyt, amely alkalmas a 
személyiségformálásra, az önismeret fejlesztésére.



Együttműködés elve  Az iskolában vagy a fogadó szervezetnél a közösségi szolgálat 
kapcsán partneri viszony alakul ki az összes érintett között, 
nem jelenhet meg alá-fölérendeltség sem a pedagógus-diák, 
sem a fogadó szervezet-diák, sem az ellátott, segített sze-
mély-diák viszonyában.

Arányosság elve A diák iskolai (pl.: DÖK) vagy olyan külső szervezetnél, 
amelynek tagja, csak részben végezheti az IKSZ-et. Az ilyen 
jellegű, egyébként is végzett feladat (pl. diákönkormányzati, 
sportegyesületi, énekkari vagy bármely más szervezetet érin-
tő) önmagában még nem minősül közösségi szolgálatnak. 
Ha a tevékenység kiegészül aktív, egyéni, az iskolai közösségi 
szolgálat jogszabályban említett területein ellátandó többlet-
feladattal, az iskola által elfogadott arányban számolható el az 
előírt 50 óra részeként.

Változatosság elve Az alapvető pedagógiai cél szempontjából fontos, hogy te-
vékenységtől függően, lehetőség szerint több területen (pl. 
három) és rendszeresen ismétlődő tevékenységekre épülve 
végezze a diák ún. kontaktóra (min. 40 óra) feladatait. Lehet 
olyan terület, ahol indokolt az 50 óra egy fogadó intézmény-
nél való teljesítése, míg más esetben nem. A változatosság 
mértékéről a koordinátor pedagógus a diák megkérdezésével, 
indokolt esetben a szülővel való konzultációt követően dönt.

Fenntarthatóság elve  Lehetőleg olyan tevékenységekben vegyenek részt a diákok, 
amelyek hosszú távon fenntarthatók, valamint a további évfo-
lyamok és az ellátottak számára is előnyösek. Nem fenntart-
ható tevékenységet ne szervezzen az iskola az IKSZ keretében 
(pl. squash hátrányos helyzetű fiatalokkal).

Részrehajlás-ellenesség A tanuló a közvetlen hozzátartozójánál, annak közvetlen 
munkahelyén nem végezhet közösségi szolgálatot, csak nem 
rokon felnőtt felügyelete alatt, más részlegen. A nagyszülők, 
segítségre szoruló rokonok, közeli hozzátartozók látogatása 
önmagában érték, de nem számolható el az IKSZ részeként. 
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2. melléklet: emotIkonok
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3. melléklet: képek tevékenységekről

Óvodásokkal mikroszkópos környezetvédelmi foglalkozás 
Forrás: Új Európa Alapítvány

Gyermekotthon egyéni foglalkozás 
Forrás: EKE OFI

1. kép

2. kép
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Idősek otthonában közös foglalkozás 
Forrás: EKE OFI

Általános iskolás napközis tábor – közös játék 
Forrás: EKE OFI

3. kép

4. kép
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Faültetés óvodásokkal 
Forrás: EKE OFI

Ételkészítés hajléktalanoknak 
Forrás: Új Európa Alapítvány

5. kép

6. kép
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Kézmasszázs időseknek 
Forrás: EKE OFI

Homokzsáktöltés árvíz idején 
Forrás: EKE OFI

7. kép

8. kép
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Mozgás segítése 
Forrás: EKE OFI • Fotó: Tatai Eszter

Átmeneti szállóban idézet festése a falra 
Forrás: Új Európa Alapítvány

9. kép

10. kép
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Várépítés raklapokból 
Forrás: Új Európa Alapítvány

Tűzfal festése 
Forrás: Új Európa Alapítvány

12. kép

11. kép
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Roma kulturális program közösen 
Forrás: Új Európa Alapítvány

Zsonglőrködés gyerekekkel 
Forrás: Új Európa Alapítvány

13. kép

14. kép
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Bűnmegelőzési közösségi szolgálat 
Forrás:vaci-naplo.hu

Kézművesség óvodásokkal 
Forrás: EKE OFI

16. kép

15. kép
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Sírfelirat-javítás temetőben 
Forrás: EKE OFI

Közös előadás fogyatékkal élő kortársakkal

18. kép

17. kép



123Mellékletek

Kórházi beszélgetés idősekkel 
Forrás: EKE OFI

Informatikaoktatás időseknek 
Forrás: EKE OFI

19. kép

19. kép
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4. melléklet: címerek

Magyarország címere Nikla település címere

Hajdú-Bihar megye címere

1. kép

2. kép 3. kép
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Somogy megye címere

A Real Madrid és a Barcelona focicsapat címere

4. kép

5. kép
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5. melléklet: IkSZ kvíZ

1. Minek a rövidítése az IKSZ?
 a) Internacionális karitatív szabályzat
 b) Iskolai közösségi szolgálat
 c) Ifjúsági közmunka szolgálat

2. Mi történik, ha nem végzed el az 50 óra közösségi szolgálatot a középiskola 
végéig?

 a) Nem érettségizhetsz le.
 b) Nem mehetsz egyetemre /főiskolára /felsőfokú képzésre.
 c) Nem kapod meg az érettségi bizonyítványod.

3. Hány helyen végezheted el az 50 óra közösségi szolgálatot?
 a) Akárhány helyen. 
 b) Maximum 5 különböző helyen.
 c) Évente maximum 3 különböző helyen, de összesen maximum 9 helyen. 

4. Mivel indokolták az IKSZ bevezetését?
 a)   A fiatalok túl sok szabadidejét akarta lekötni, hogy ne drogozzanak és ne keve-

redjenek rossz társaságba.
 b) Túl sok a munka, és túl kevés a felnőtt, ezért már a fiataloknak is dolgozni kell.
 c) Segítő magatartásra, együttérzésre, felelősségre szeretnék nevelni a fiatalokat.

5. Létezik közösségi szolgálat típusú tevékenység más országokban is?
 a) Nem, Magyarország az első, ahol bevezették.
 b) Igen, sok országban alkalmazzák.
 c) Magyarországon kívül csak Chilében van.

6. Közösségi szolgálatnak számít-e, ha egy autószerelő műhelyében segítesz?
 a) Igen.
 b) Nem.
 c) Csak abban az esetben, ha az iskola kötött a műhellyel szerződést.

7. Közösségi szolgálatnak számít-e, ha füvet nyírsz a nagymamád kertjében?
 a) Igen.
 b) Nem.
 c) Csak akkor, ha a nagymamád saját maga nem tudná elvégezni a munkát.

8. Közösségi szolgálatnak számít-e, ha iskola által szervezett programon segítesz?
 a) Igen.
 b) Nem.
 c) Csak akkor, ha a rendezvényre való belépés díjtalan a vendégek számára.
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9. Közösségi szolgálatnak számít-e, ha a tanulásban segítesz gyerekeknek?
 a) Igen.
 b) Nem.
 c) Csak akkor, ha nálad fiatalabb az adott diák.

10. Közösségi szolgálatnak számít-e, ha a Föld Napján egy egyszeri szemétszedő 
akcióban veszel részt, amit egy civil szervezet szervez?

 a) Igen.
 b) Nem.
 c) Csak akkor, ha kesztyű nélkül szedted a szemetet.

11. Egy alkalommal hány órát lehet maximum igazolni?
 a) 3 órát
 b) Tanítási napon 3, nem tanítási napon 5 órát.
 c) 3 órát, kivéve nyári szünetben, amikor napi 8 órát.

12. Kaphatsz fizetést közösségi szolgálatért?
 a) Igen, ha a fogadó szervezet hajlandó fizetni.
 b) Igen, de maximum a minimálbér felét. 
 c) Nem.

13. Ha elveszted az IKSZ naplódat, mi történik azokkal az órákkal, amik még nem 
kerültek be a bizonyítványodba?

 a) Elölről kell kezdened az órák gyűjtését.
 b)  Ha van fényképed róla, vagy a fogadó szervezet vissza tudja keresni, akkor azo-

kat be lehet írni az új naplóba.
 c) Saját bevallás alapján lehet beírni a naplóba az elvégzett órákat.

13+1.  Mehetsz olyan helyre, amivel nincs együttműködési megállapodása az isko-
lának?

 a) Nem, más helyet kell keresned.
 b)  Igen, de egyeztetned kell az iskolai IKSZ koordinátorral, hogy kell-e együttmű-

ködési szerződés. Ha kell, akkor az első alkalom előtt meg kell kötni a megálla-
podást.

 c) Igen, de így csak az órák felét kapod meg.

A kvíz helyes válaszait tartalmazó megoldókulcs:
1.b, 2.a, 3.a, 4.c, 5.b, 6.b, 7.b., 8.a, 9.a, 10.a, 11.b, 12.c, 13.b, 13+1. b

6. melléklet: lInklISta

 
Érzékenyítő foglalkozáshoz rövidfilmek:
http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=M%C3%B3dszerta-

ni%20anyagok
Bogi rövidfilm (3:41): https://www.youtube.com/watch?v=xQtv16G8eaM
Gréta rövidfilm (3:13): https://www.youtube.com/watch?v=F0jVfpTl3SE
Tamás rövidfilm (3:24): https://www.youtube.com/watch?v=JfZeoqQj_IQ
Közösségi Szolgálat a Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskolában (7:46): 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=D_wqawWpekQ
Közösségi Szolgálat Budapesten a Szent László Gimnáziumban (7:43): 

https://www.youtube.com/watch?v=g1CrK4voT0g
Közösségi szolgálat lépésről lépésre (13:02): https://www.youtube.com/watch?-

v=bxL_uIeGuS4
Bagázs (1:4, 5: 6): https://www.youtube.com/watch?v=S8G8ixA0hIU
Iskolai közösségi szolgálat 4 megyében, 64 helyen, fiatalok százai számára 

(10:37): https://www.youtube.com/watch?v=S1U9twRLdpQ

Önkéntességről:
Mi az önkéntesség? (2:17): https://www.youtube.com/watch?v=cAOaO6I4PK4
Egy tökéletes nap (5:01): https://www.youtube.com/watch?v=wKeKKBNmUbA
Te mit tennél (3:16): https://www.youtube.com/watch?v=xP2g2nQq1wI
Hősök tere: Az vagy, amit teszel! (3:13): https://www.youtube.com/watch?v=zEvp-

gz-_Hqo&t=13s
Children see, children do (1:10): https://www.youtube.com/watch?v=0yaJ0yEaO3g
72 óra kompromisszum nélkül (9:41): https://www.youtube.com/watch?v=YpgFXP-

hRCVg
TeSzedd 2012! (1:33): https://www.youtube.com/watch?v=DYkSY0HVd7g

IKSZ területeket bemutató kisfilmek:
Egészségügyi terület: 
Közösségi szolgálat (1:39): https://www.youtube.com/watch?v=liF_DLYmfxg
Közösségi szolgálat a MISEK-ben is (2:59): https://www.youtube.com/watch?-

v=prg4vGUXrOM

Szociális terület:
Kösz! program – Budapest Bike Maffia (2:42): 

https://www.youtube.com/watch?v=xN_UMcQJuPQ&list=PL48uN7PyidoC58L-
weBB7ysRTXbj78T-1H&index=8
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„Fess, alkoss, gyarapíts, gyarapodj!” – KÖSZ! Program (1:56):  
https://www.youtube.com/watch?v=MWy5qwddLH8&list=PL48uN7PyidoC58L-
weBB7ysRTXbj78T-1H&index=10

Debrecen Bike Maffia – a hajléktalanok szolgálatában – KÖSZ! projekt (3:00) 
https://www.youtube.com/watch?v=0AZRLH-ZC40&list=PL48uN7PyidoC58L-
weBB7ysRTXbj78T-1H&index=11

Szeretetszolgálat – Emberöltők trailer (2:41): https://www.youtube.com/watch?-
v=dgohWQ4y_ag

Kapcsolda (8:29): http://www.youtube.com/watch?v=LDKnrCjVjZc

Oktatási terület:
Szeretetszolgálat – Kabar utcai óvoda (6:59): https://www.youtube.com/watch?v=y-

gzKQ2r-d80
Bagázs (4:42): https://www.youtube.com/watch?v=ctwUk90WnKE&list=PL-oL-

1K31IAV_VqHFZJ4mOnfa1fN4wJLZB
Bagázs Közhasznú Egyesület: iskolai közösségi szolgálat (10:11): http://www.you-

tube.com/watch?v=qlF2nJM0pQc

Iskolai közösségi szolgálat a terepen (11:13): https://www.youtube.com/watch?-
v=US41GkX4JE8

Kösz! program – Sportnap Veszprémben (3:01): https://www.youtube.com/watch?-
v=hTyyJTm9NHE&list=PL48uN7PyidoC58LweBB7ysRTXbj78T-1H&index=3

Kösz! program – Integrált sportnap (3:01): https://www.youtube.com/watch?-
v=tqFQWMcQgJU&index=6&list=PL48uN7PyidoC58LweBB7ysRTXbj78T-1H

Nagyi-diák tanulókör, avagy az ifjúsági közösségi szolgálat egy lehetséges útja 
(1:24): http://www.youtube.com/watch?v=GrVlB9mU1AI

Kultúra területe:
Városszépítés Százhalombattán (3:03): https://www.youtube.com/watch?v=a0TL-

6pOh7bE&t=2s

Iskolai Közösségi szolgálat a Szóda Műhelynél (6:12): 
https://www.mediaklikk.hu/video/iskolai-kozossegi-szolgalat-a-szoda-muhely-
nel/

Paks városi könyvtár (1:53): https://www.youtube.com/watch?v=_hslF_gnsSA

Környezetvédelmi terület:
Kalandok az élményösvényen (2:57): https://www.youtube.com/watch?v=4EkzzX-

2Czig
Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívó környezettudatos sakkbábut készített 

(3:12): https://www.youtube.com/watch?v=gdZv_J1ZG78&list=PL48uN7Pyi-
doC58LweBB7ysRTXbj78T-1H&index=9

Kösz! program – Özönnövények kiszorítása a Sas-hegyen (2:26): 
https://www.youtube.com/watch?v=EoY1LeKwfH4&list=PL48uN7PyidoC58L-
weBB7ysRTXbj78T-1H&index=7

Szabadidő-oktatás-kultúra területe:
Kösz! program – Mátyás király udvarában – építő játszótér (3:00): https://www.

youtube.com/watch?v=FE8aOzAVGtg&index=5&list=PL48uN7PyidoC58LweB-
B7ysRTXbj78T-1H

Kösz! program – Gettó helyett új távlatok (3:21): https://www.youtube.com/watch?-
v=oNBYfBDiYIM&list=PL48uN7PyidoC58LweBB7ysRTXbj78T-1H&index=4

Katasztrófavédelmi terület:
Közösségi szolgálat a katasztrófavédelemnél (0:59): https://www.youtube.com/wat-

ch?v=meLbotthh6I
Pulzus TV – közösségi szolgálat a katasztrófavédelemnél (1:42): 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=L6xbIdTyyds
Terefere: közösségi szolgálat a katasztrófavédelemnél (10:55): 

https://www.youtube.com/watch?v=OfBSsnIoeOQ
Közösségi szolgálat Dunaújvárosban (3:11): https://www.youtube.com/watch?-

v=1yygWdkvB6A
Közösségi szolgálat (5:01): https://www.youtube.com/watch?v=k_dp9TZCUyU
Közösségi szolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (2:47): 

https://www.youtube.com/watch?v=QsL2xAa80-k

Bűn- és baleset-megelőzési terület: 
Biztonsági zóna: közösségi szolgálat a rendőrségen (9:54): 

https://www.youtube.com/watch?v=Hu4Lh1Vb_zM
Idén nyáron is Tourist Police (0:22): https://www.youtube.com/watch?v=b-SbSxR-

GeTw

Bemutatáshoz nemzetközi példák:
Travel pass to democracy – Működésben a demokrácia 17:05-től: 

https://www.youtube.com/watch?v=68i1GzVAJRQ

Egyéb:
Velkey Balázs, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium szeretetszolgálati programjá-

nak a vezetője (hanganyag:4:23): https://soundcloud.com/medvey-tam-s/velkey-
bal-zs-1/s-yDHt3

Szeretetszolgálat (26:48): https://www.youtube.com/watch?v=VORak8a-
OC_Q&t=307s



134 135Kézikönyv az iskolai közösségi szolgálat sikeres megvalósításához Mellékletek

7. melléklet: gyakorlatod útja
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8. melléklet: aZ ISkolaI köZöSSégI SZolgálatra 
vonatkoZó jogSZabályok

 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

(Hatályos: 2015. I. 1-től)

(Részlet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből) 

4.§ 15. közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének 
javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni 
vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása,

6. § (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az 
érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének 
igazolása, kivéve

a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és

b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján 
a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.

63/B. § (1) A Nemzeti Pedagógus Kar

a) külön jogszabályban meghatározottak szerint ellenőrzi a 4. § 15. pontjában meg-
határozott közösségi szolgálat szervezését, valamint működteti az ehhez kapcsolódó 
tanácsadó és információs rendszert.

63/D. § (1) Az Országos Küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre:

f) a közösségi szolgálattal kapcsolatos tanácsadási és ellenőrzési tevékenység szabá-
lyozása 97. §(2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének 
igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell 
megkövetelni.

 94. § (1) Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy 

a) a köznevelési intézmények működésének szakmai szabályait, a köznevelési intézmé-
nyek vezetői megbízásával kapcsolatos eljárást; a köznevelési intézmények névhaszná-
latával, a gyermekek, tanulók óvodai, iskolai felvételével kapcsolatos kérdéseket, a kö-
telező felvételt biztosító óvodába és általános iskolába történő felvétel tekintetében az 
életvitelszerű ott lakás feltételeit, az érettségi vizsgabizonyítvány kiadásának feltétele-
ként meghatározott közösségi szolgálat végzésének megszervezésére vonatkozó rész-
letes szabályokat, a tanulókkal kapcsolatos fegyelmi eljárás lefolytatásának szabálya-
it, a diákkörök, diákönkormányzatok működésére vonatkozó részletes szabályokat, 
diáksport-egyesületek és a nevelési-oktatási intézmények kapcsolatát, az óvodaszék, 
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iskolaszék, kollégiumi szék, szülői szervezet, intézményi tanács működésének rész-
letes szabályait, a köznevelési intézmények ügyintézésének, iratkezelésének általános 
szabályait, valamint a tanügyi nyilvántartásokat, az adatkezelés rendjét, a tanuló- és 
gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a balesetek kivizs-
gálásával, nyilvántartásával és jelentésével összefüggő tevékenységet, rendeletben ál-
lapítsa meg. 

97. § (2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazo-
lását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell meg-
követelni.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhaszná-
latáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések

94. § Az iskola által használt nyomtatvány

23. a közösségi szolgálati jelentkezési lap,

28. az együttműködési megállapodás.

99. § (1) A törzslap két részből áll, a tanulókról külön-külön kiállított egyéni törzs-
lapokból és az egyéni törzslapok összefűzését szolgáló borítóból (törzslap külív). Az 
iskola a tanulókról – a tanévkezdést követő harminc napon belül – egyéni törzslapot 
állít ki.

(2) Ha az iskolai nevelés és oktatás nyelve a nemzetiség nyelve, a törzslapot magyar 
nyelven és az oktatás nyelvén is vezetni kell. Ha a két szöveg között eltérés van, és nem 
állapítható meg, hogy melyik a helyes szöveg, a magyar nyelvi bejegyzést kell hiteles-
ként elfogadni.

(3) Az egyéni törzslap tartalmazza

g) a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat.

101. § (1) A pedagógus a tanórai foglalkozásokról az órarendnek megfelelően osztály-
naplót vezet.

(6) Az értékelő naplórész

a) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, oktatási azonosító számát, tár-
sadalombiztosítási azonosító jelét, anyja születéskori nevét és elérhetőségét, apja vagy 
törvényes képviselője nevét és elérhetőségét,

b) a tanuló naplóbeli sorszámát, törzslapszámát,

c) a tanult tantárgyakat és azok értékelését havi bontásban, valamint a félévi és év végi 
szöveges értékelését, osztályzatait,

d) a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat
tartalmazza.

133. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló vá-
lasztása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, 
civil, nonprofit szervezetnél, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, vala-
mint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása 
alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szer-
vezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő 
feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pe-
dagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok 
megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüg-
gő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(2) A közöségi 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 emberek-
kel közös sport- és szabadidős,

h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-meg-
előzési

területen folytatható tevékenység.

(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellá-
tására nem irányulhat.

(2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti 
intézményben is teljesítheti.

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott 
tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 
esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.
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(4) A gimnázium, a szakgimnázium a 9–12. évfolyamos, a szakközépiskola a 9–13. 
évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, 
vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven 
órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd 
legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati 
idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem szá-
mítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási 
napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül 
alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy 
mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmaz-
za a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és 
idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,

b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a 
közösségi szolgálat teljesítését,

c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni meg-
szűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy 
pedig az intézménynél marad,

d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkeze-
lési szabályzatában rögzíti,

e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola 
és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a 
megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás idő-
tartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.

II. Az iskolák által alkalmazott záradékok

46. Igazolom, hogy a tanuló a ......../........ tanévben ........ óra közösségi szolgálatot tel-
jesített.

47. A tanuló teljesítette a rendes érettségi vizsga megkezdéséhez szükséges közösségi 
szolgálatot.
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