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Módszertani tematika 
 
Az alábbi tanulmányban szeretnénk bemutatni a szerzők szakmai tevékenységét az 
iskolai közösségi szolgálathoz kötődően. Majd részletesen kifejtjük az általunk ismert 
jól működő módszerek lényegi jellegzetességeit, továbbá melléklünk felkészítő 
képzést segítő tematikát, iskolai óravázlatokat. Tesszük mindezt azzal a céllal, hogy 
segítséget adjunk azon iskoláknak, akik a közösségi szolgálat bevezetését tervezik. 
 

Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány bemutatkozó 
 
A KÖSSZ Alapítvány 2001 óta közhasznú szervezetként működik, jelenleg az egyik 
legjelentősebb, önkéntességgel foglalkozó szervezet. Módszertani Központként 
közel 50 kórház, intézmény, civil szervezet önkéntes programját segíti életre, 
fejleszti, szervezi önkéntesek toborzását, beléptetését, képzését, közvetítését; közel 
500 önkéntessel foglalkozik.  
 
Az Alapítvány alapvetően az emberekben meglévő önzetlen segíteni akarásnak 
biztosít szervezett keretet: amely önkéntes segítői tevékenység, a rövidebb-
hosszabb ideig kórházi tartózkodásra kényszerülő betegeknek, nyújt konkrét 
segítséget, lelki támaszt és személyes törődést. Mindezzel elősegíti számos 
önkéntes program, akció létrejöttét; valamint a szociális és egészségügyi ellátásban 
résztvevő szervezetek munkáját, önkéntes programjaik koordinációját. 
 
A szervezet a kórházi önkéntes szolgálat működtetése mellett folyamatosan végzi az 
új önkéntes segítők toborzását, kiválasztását, elméleti és gyakorlati képzésüket, 
valamint a potenciális fogadó szervezetek felkutatását, tájékoztatását. Képzett és 
gyakorlattal rendelkező önkéntes segítőket delegál más intézményekbe, és a fogadó 
intézményeknél önkéntes koordinátorok képzésével segítjük új önkéntes programok 
beindítását, koordinációját. A Módszertani Központ működtetésével cél a 
tapasztalatok átadása az érdeklődő egészségügyi, szociális és oktatási intézmények, 
civil és egyházi szervezetek részére.  
 
A szervezet missziója az önkéntesség népszerűsítése, terjesztése, általános 
társadalmi megbecsülésének emelése, az önkéntes tevékenységet vállalók 
számának növelése, a különféle szervezetek képessé tétele önkéntesek fogadására, 
ezáltal kapacitásuk növelése, szolgáltatásuk minőségének javítása. 
 
2003. óta folyamatosan fogadunk középiskolás fiatalokat gyermekkórházi, felnőtt 
kórházi és idősotthoni programjainkba különböző, érettségüknek megfelelő 
feladatokra iskolai közösségi szolgálat/önkéntes program keretén belül. 
Tapasztalatunk van játszóházi, kerttakarítási programok szervezésében, éppen úgy, 
mint ünnephez kötődő műsorok lebonyolításában. 
 

Karinthy Frigyes Gimnázium KEKSz Program 
  
A Karinthy Frigyes Gimnáziumban a nemzetközi érettségi 1994-es bevezetésével 
együtt jelent meg az iskolai közösségi szolgálat. A diploma program alappillére a 
CAS (Creativity-Action-Service), melynek keretében mindem diák két év alatt valósít 
meg egy szolgálati projektet. 
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A téma újszerűégét és sikerét igazolja, hogy az iskola vezetősége a magyar oktatási 
rendszerben tanuló diákok számára is lehetővé tette a 2000-es évek elejétől a 
szolgálati programokon való részvételt.  
 
Így alakult ki a KEKSz Program, Kreativitás-Erőebedobás-Közösségépítés-Szolgálat, 
mely a tanítási órák utáni elfoglaltságait foglalja össze az iskola 9. és 10. osztályos 
tanulóinak. 
 
A KEKSz Program célja olyan – a szűken vett tanuláson kívüli – tevékenységek 
szervezése és rendszerezése, amelyek az iskola diákjainak fejlődését, szociális 
érzékenységét, és a közösség iránt érzett felelősségét növelik. Az iskolában eltöltött 
idő értékének növelésén túl, a jól megszervezett programokon keresztül az iskola 
elismertségének növelése főváros- és országszerte, mely mindenkinek büszkeségre 
adhat okot. 
 
A KEKSz Program filozófiája: A KEKSz rövidítés négy fontosnak tartott értéket 
foglal össze egy szóban: kreativitás, erőbedobás, közösségépítés és szolgálat.  
 
Az iskola több mint csupán tanórák összessége. Az iskola egy közösség, melyet 
ápolni, építeni kell. S mint közösségnek szolgálnia kell tagjai testi és lelki fejlődését 
egyaránt. 
 
Ezt kívánja elősegíteni a KEKSz Program is saját eszközeivel. Olyan programok 
szervezésével és összegyűjtésével, melyek keretében a közösség tagjai fejlesztik 
kreativitásukat és képességeiket (a zene, a képzőművészet, a matematika, vagy akár 
a szervezés területén), folyamatosan odafigyelnek fizikai erőnlétükre, gondozzák és 
óvják a természetet és tesznek valamit szűkebb vagy tágabb környezetükben a 
rászoruló emberekért. Mindezt teszik úgy, hogy közben ápolják kapcsolatukat a 
közösségük többi tagjával, valamint újabb és újabb kapcsolatokat hoznak létre. A 
keksz a mindennapi szóhasználatban édes süteményt jelent, amit az étkezés végén 
ráadásnak fogyasztanak. Ilyen jó szívvel végzett ráadásnak szánjuk mi is a tanórák 
után a KEKSz tevékenységet. 
 

Egyesek Ifjúsági Egyesület 
 
A 2000 óta hivatalosan működő Egyesek Ifjúsági Egyesület aktív fiatalok, 
önkéntesek, ifjúsági munkások és trénerek csoportja. A szervezet 1997-ben ifjúsági 
önszerveződéseként kezdte tevékenységét, a 17. kerületi fiatalok igényei és 
elképzelései alapján. Küldetése, hogy inspirálja, támogassa és fejlessze a fiatalokat, 
hogy felelősségteljes, aktív résztvevői legyenek a társadalomnak hazai és európai 
szinten.  

Kiemelt célja a hátrányos helyzetű fiatalok – elsősorban állami gondozottak, vidékiek, 
munkanélküliek, beilleszkedési és szociális problémákkal küzdők  – integrációjának, 
feladatvállalásának előremozdítása tapasztalatszerzés és fejlesztés útján. Az 
EGYESEK emellett a velük dolgozókkal- kortárssegítők, pedagógusok, 
ifjúságsegítők, szociális munkások, képzők – is foglalkozik. Fő törekvése a nem-
formális kompetencia és személyiségfejlesztés hazai és nemzetközi környezetben. 
Ezt alapvetően ifjúsági cserék, tréningek, tematikus találkozók, valamint az 
önkéntesség népszerűsítésével éri el. 
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A Karinthy Frigyes Gimnáziumban működő KEKSz Program szakmai 
együttműködője. A KEKSz harmadik éve fogad külföldi önkénteseket és ifjúsági 
munkás gyakornokokat, azzal a céllal, hogy a diákok az iskolán belül ismerjék 
Európa kulturális sokszínűségét. A program támogatója a Fiatalok Lendületben 
Program Európai Önkéntes Szolgálata és a Grundtvig alprogram.  
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1. Mi a közösségi szolgálat? 
 
1.1. Definíció 

Az Iskolai Közösségi Szolgálat meghatározására különböző definíciókat találunk.  

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, ismertebb nevén DIA ad számunkra olyan 
definíciót, melyet itthon az iskolai közösségi szolgálat meghatározására általánosan 
használunk. 

„A közösségi szolgálat egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, 
évfolyam, szakkör, diákönkormányzat) végzett tevékenység, amely a helyi közösség 
érdekeit szolgálja.  

A szomszédos óvoda rozsdás kerítésének lefestése, udvari játékainak 
rendbehozatala, a helyi park kitakarítása, segítségnyújtás egy idősek otthonában 
vagy gyermekotthonban, kórházi játszóház szervezése beteg gyerekek számára, 
karácsonyi ajándékgyűjtő akció, állatmenhelyen karbantartási munka végzése és 
kutyasétáltatás, mind-mind olyan közösségi projekt, amelyet diákok meg tudnak 
valósítani. 

A világ számos országában az érettségire való felkészítés kötelező eleme a 
közösségi tevékenység. Magyar középiskolák pedagógiai programjának is része 
lehet az Iskolai Közösségi Szolgálat, hiszen több intézményben már sikeresen 
működik ilyen vagy hasonló rendszer.”1 

                                                 
1
 www.i-dia.org 
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Természetesen minden iskola, ahol ilyen program működik, kicsit másképp definiálja 
a programját. A Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimnázium például így 
határozza meg saját iskolai közösségi programját.  

„Olyan – a szűken vett tanuláson kívüli – tevékenységek szervezése és 
rendszerezése, amelyek az iskola diákjainak fejlődését, szociális érzékenységét, és 
a közösség iránt érzett felelősségét növelik.” 

Sokkal több, árnyaltabb információt kapunk az iskolai közösségi szolgálatról, ha 
kitekintünk a nagyvilágba. Megláthatjuk, hogy egyes országok hogyan értelmezik az 
iskolai közösségi szolgálatot. 

A közösségi szolgálat értelmezései 

Az angol wikipédia a közösségi szolgálatot az önkéntességgel 
összehasonlítva is meghatározza. Önkéntesek végezhetnek közösségi szolgálatot 
(sőt a legtöbb esetben azt is végeznek), ugyanakkor nem minden közösségi 
szolgálatot végző személyt lehet számon tartani önkéntesként. A közösségi 
szolgálatot végzők között ugyanis nem mindenki saját, szabad akaratából végez ilyen 
tevékenységet, hanem azért, mert ezt valamilyen intézmény előírja számára.  

Aszerint, hogy mi is ez az intézmény, az egyes kultúrákban más-más 
benyomást kelt a „közösségi szolgálat” kifejezés. Dániában például az 
igazságszolgáltatásban elítéltek számára kirótt feladatra gondolnának legtöbben. Ott 
ugyanis ahelyett, hogy büntetés-végrehajtási intézménybe zárnák az elitélteket, 
sokszor bűncselekményükhöz kapcsolódó „közösségi szolgálat”-ra ítélik az 
elkövetőket azzal a szándékkal, hogy ez által integrálódni tudnak majd a 
társadalomba.  

Bár hasonló eljárás az USA-ban is létezik, ott az emberek legalább ennyire 
egy oktatási intézmény által diákoknak szervezett tevékenységre és egyben tanulási 
módszerre (az ún. service learning-re) is asszociálnának a „közösségi szolgálat” 
kapcsán. Sőt, szülőkre is vonatkozhat iskolák által előírt közösségi szolgálat, amikor 
is nekik kell bizonyos óraszámú közösségi szolgálatot végezni azért, hogy 
gyermekük beiratkozhasson egy oktatási intézménybe, vagy tagja lehessen pl. egy 
sportcsapatnak. 

Az iskolai közösségi szolgálat, mint követelmény 

Az USA-ban tehát az iskolák által diákok számára szervezett közösségi munkát 
„service learning”-nek – szolgálat tanulásnak – hívják. Ez része az iskolai 
feltételrendszereknek, a diákoknak ezt teljesíteniük kell azért, hogy egy tantárgy 
követelményeinek megfeleljenek, vagy hogy az ottani érettséginek megfelelő 
dokumentumot megkapják. A követelések persze az óraszámot tekintve széles 
skálán mozognak nagyjából 20 és 100 óra között. 

Az iskolai közösségi szolgálat, mint eszköz 

Mindazonáltal az amerikai iskolai közösségi szolgálat „service learning” fogalmán 
érezhetjük, hogy itt nem csupán feltételek teljesítéséről van szó. Ez a diákoknak 
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egyfajta tanítási-tanulási folyamata, módszere, mely az élményekre alapoz. Benne 
foglaltatik az önreflexió, az értékelés, de a diákok aktívan részt vesznek magának a 
szolgálatnak szervezésében, kiválasztásában is. A diákoknak az is feladata, hogy 
demonstrálják azt, hogyan járult hozzá szolgálatuk fejlődésükhöz, be kell mutatniuk, 
hogy mit tanultak ebből. A service learning tehát a tanulás/tanítás és a valós 
közösségi szolgálat integrálása: valódi problémákra valódi megoldások keresése, 
vagyis élményeken keresztül való tanulás. Az alábbiakban pedig négy olyan terület 
lesz megemlítve, melyek az iskolai közösségi szolgálat hasznosságát mutatják 
amerikai kutatásokra támaszkodva. 

A. Jobb iskolai eredmény 

Többek között egy kaliforniai tanulmányhoz végzett összehasonlító kutatás azt 
mutatta, hogy az a csoport, ahol a tanulók service learningben vettek részt, jobban 
ismerték a tananyagot, jobb problémamegoldó képességekkel rendelkeztek, és 
pozitívabban viszonyultak a tanuláshoz.2  

B. Jobb iskolai szereplés (szorgalom, magatartás) 

Más kutatások azt is kimutatták, hogy a szolgálatot végző diákok jobban kötődnek az 
iskolájukhoz és a közösségükhöz.3 

Több vizsgálat azt mutatta ki, hogy azok a diákok, akik service learning-ben vesznek 
részt kevesebbet hiányoznak az iskolából.4 Egy floridai kutatás szerint ezeket a 
diákokat kevesebbszer kellett fegyelmezni magatartási problémák miatt.5 

Egy másik vizsgálat kimondta, hogy azokra a diákokra, akik service learningben 
vesznek részt, kevesebb az olyan viselkedés ami letartóztatáshoz vagy fiatalkori 
terhességhez vezethet.6  

 

 
                                                 

2
 Furco, A. (2002). Is Service-Learning Really Better Than Community Service? A Study of High School Service. 

Advances in Service-Learning Research: Vol. 1. Eds. A. Furco and S.H. Billig. Greenwich, Information Age 
Publishers. 

3
 Billig, S.- Root, S.-Jesse, D.: The impact of participation in service learning on high school students’ civic 

engagement. CIRCLE Working Paper 33. The Center for Information and Research on Civic Learning and 
Engagement 

4
 (Supik, J. (1996). Valued Youth Partnerships: Program sin Caring. San Antonio, TX: Intercultural Research and 

Development Association.) 

 
5
 Follman, J. (1998). Florida Learn and Serve: 1996-97 Outcomes and Correlations with 1994-95 and 1995-96. 

Tallahassee, FL: Florida State University, Center for Civic Education and Service 

6
 (Kirby, D. (2001). Effectiveness of Prevention Programs for Adolescent Pregnancy: A Meta-Analysis. Journal of 

Marriage and the Family, 59, 551-567. 
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C. Pozitív állampolgári beállítottság és viselkedés 

Egy kutatás azt támasztotta alá, hogy a szolgálatot végzők jobb vezetői 
képességekkel rendelkeznek, és jobb problémamegoldó képességűek, mint a 
szolgálatot nem végző kontroll-csoport tagjai.7  

Szintén érdemes beszámolni 2007-es kutatásról, melynek célja az volt, hogy 
vizsgálja az összefüggést a középiskolai közösségi szolgálatban való részvétel és az 
állampolgári ismeretek tantárgy hatását a felnőttkori szavazásra és az önkéntességre 
a fiatal felnőttkorban. A vizsgálat longitudinális volt, vagyis egy szolgálatot végző és 
nem végző csoportot vizsgáltak középiskolás, majd-évekkel később-fiatal felnőtt 
korban. A „minta” tehát nem változott az idők folyamán. A kutatás fő eredménye, 
hogy mind az önkéntes, mind az iskola által előírt közösségi szolgálat a 
középiskolákban igen erősen meghatározzák a felnőtt szavazást és a felnőtt 
önkéntességet. Továbbá a tananyagon kívüli elfoglaltságokban való részvétel (sport, 
képzőművészet, zene…) is pozitív összefüggésben vannak a szavazáson való 
részvétellel és az önkéntes tevékenységgel. 

A kutatás szerint ugyanakkor állampolgári ismeretek tantárgyi tanítása csak a 
szavazásra lesz hatással, a felnőtt önkéntes aktivitásra nem.8 

D. Jobb társas és egyéni képességek 

Több helyen végeztek kutatást arra, hogy a szolgálatban résztvevők jobb 
problémamegoldó képességekkel, a közösség problémák jobb és szisztematikusabb 
felismerésével, és jobb megoldási javaslatokkal rendelkeznek.9  

Az iskolai közösségi szolgálatot elemző és vizsgáló kutatások sokszor azt mutatták, 
hogy a szolgálatot végző fiataloknak jobb a személyes és társas felelősségérzetük és 
jobb kommunikációs képességekkel rendelkeznek.10 Ugyanakkor, hogy egy érdekes 
európai példát is említsünk: 2010-től a dán középiskolai diákoknak egy speciális 
igazolást adnak az érettségivel, ha 20 óra önkéntes munkát vállalnak.11  

Miután a szolgálat nem feltétele az érettséginek, vannak diákok, akik úgy 
gondolhatják, hogy ez elvonja a figyelmüket a tanulástól. 

                                                 
7
 (Billig, S.H. (2002). Philadelphia Freedom Schools Junior Leader Evaluation. Denver, RMC Research 

Corporation) 

8
 (Daniel Hart és Thomas M. Donnelly: High School Community Service as a Predictor of Adult Voting and 

Volunteering (American Educational Research Journal – 2007. március 197-219.o.) 

 
9
 (Billig, S.H. (2002). Philadelphia Freedom Schools Junior Leader Evaluation. Denver, RMC Research 

Corporation 

10
 Weiler, D., LaGoy, A., Crane, E. and Rovner, A. (1998). An Evaluation of K-12 Service-Learning in California: 

Phase II Final Report. Emeryville, CA: RPP International with the Search Institute. 

11
 

http://www.eng.uvm.dk/Aktuelt/News/Eng/2010/Jan/100108%20Students%20to%20get%20recognition%20for%2
0volunteer%20work.aspx 
 

http://www.eng.uvm.dk/Aktuelt/News/Eng/2010/Jan/100108%20Students%20to%20get%20recognition%20for%20volunteer%20work.aspx
http://www.eng.uvm.dk/Aktuelt/News/Eng/2010/Jan/100108%20Students%20to%20get%20recognition%20for%20volunteer%20work.aspx
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A külföldi példák bemutatják, milyen sokféle is lehet az iskolai közösségi szolgálat és 
nekünk egy új lendületet adhatnak, hogy létrehozzuk és fenntartsuk saját iskolai 
közösségi szolgálatunkat. 

1.2. A közösségi szolgálatot sokféle néven hívják a középiskolák 
itthon. 

 
Láthattuk tehát, hogy az iskolai közösségi szolgálatot más-más néven illetik a világ 
különböző pontjain, ahogy Magyarországon is. 
 
Az iskolai közösségi szolgálatot sokféleképpen értelmezik iskolai és családi körben, 
illetve a társadalomban. A fogalmat leggyakrabban az önkéntességgel szokták 
megfeleltetni. Ugyanakkor bizonyos iskolákban a szociális témahét fogalmát 
használják. Máshol karitatív szociális munkaként vagy – mint ahogy a társadalom 
egy része is – társadalmi munkaként definiálja. Továbbá vannak olyan középiskolák 
– leginkább egyházi intézmények – ahol ezt szeretetszolgálati programként 
határozzák meg. Természetesen ezekben a fogalmakban van közös vonás, de mégis 
– az árnyalatnyi különbség miatt – fontos értelmezni őket. 
 

1.2.1. Önkéntes szolgálat/munka 
 
Az önkéntességre több definíciót használunk, használhatunk. 
 
Három olyat vettünk alapul, amelyet szélesebb körben használunk a magyar civil 
életben, és amely a mi fogalmaink szerint pontosan leírja ezt a tevékenységet. 
 
Az első:  
„Az önkéntesség a közös jó érdekében, személyes akaratból, ellenszolgáltatás nélkül 
végzett tevékenység.”12 
 
A második: 
„Az általános definíció szerint az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg 
vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a 
közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül.”13 
 
A harmadik: 
„Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, 
rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében 
személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes 
tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá 
az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes nem elsősorban saját 
családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó 
szervezet életében. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy 
állami intézmény-, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek , vállalkozások) 
keretein belül. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a 
szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az 

                                                 
12

 (http://maltaiszekundans.hu/onkentesseg 
 
13

 (http://szikraalapitvany.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=42 

http://maltaiszekundans.hu/onkentesseg
http://szikraalapitvany.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=42
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önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.”14  
 
A közösségi szolgálat definiálásakor a fenti fogalmak közül több elem is 
felhasználható. Például a diákok is anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik 
tevékenységüket a közös jó érdekében. Egyénileg vagy csoportosan végezhetik 
szolgálatukat belföldön vagy külföldön. Ugyanakkor nem minden esetben igaz, hogy 
szabad akaratból. Azokban az iskolákban, ahol a szervezés professzionális, illetve a 
helyi körülmények lehetővé teszik, a diákok a lehetőségek közül maguk választhatják 
ki, hol végezzenek szolgálatot. Ugyanakkor maga a szolgálat kötelező.  
 
Gyakran felhozzuk azt a példát, hogy ha egy középiskolás elmegy egy civil 
szervezethez vagy intézethez, bekopogtat, hogy szeretne hetente egyszer önként 
valamilyen szolgálatot vállalni, akkor ő önkéntes. Ha azonban az iskola veszi fel a 
kapcsolatot ugyanezzel a szervezettel és irányítja a diákot a szervezet vagy 
intézmény felé, a diák pedig végzi ugyanazt a szolgálatot, azt már iskolai közösségi 
szolgálatnak nevezzük. A diák ez utóbbi esetben is természetesen érezheti magát 
nagyon jól, tanulhat hasznos dolgokat magáról, a környezetéről és 
felelősségvállalásról, de ez már nem önkéntes munka, hanem iskolai közösségi 
szolgálat. 
   

 

1.2.2. Társadalmi munka 
 
„Az önkéntes munka a második világháborút követő „szocialista” rendszerben szinte 
elvesztette szabadon választható jellegét. Többnyire központi politikai irányítással 
szervezték „társadalmi munka” néven. A részvétel, ha nem is volt kimondottan 
kötelező, de gyakran közvetett presszióval semmiképpen nem lehetett önkéntesnek 
nevezni. A kezdeményezést nem a polgárok indították, hanem valamelyik hatalmi-
politikai központból indultak azok. A helyi kezdeményezéseket – ami az igazi 
önkéntes munka egyik meghatározó jellemzője –, semmilyen területen, így itt sem 
kultiválta ez a rendszer, hiszen abban folyamatosan a központi akarat kikezdését, 
veszélyes tendenciát sejtett. 
Ez a közvetlen közelmúlt, a társadalmi munka emléke, az ehhez kapcsolódó 
előítéletek is nehezítik manapság az önkéntes munka egészséges méretű 
elterjedését.”15 
 
Akik a szocialista rendszerben nőttek fel és ma hallanak baráti körben vagy 
médiában az iskolai közösségi szolgálatról, „jó” és „rossz” értelemben egyaránt is 
asszociálhatnak társadalmi munkára. Hiszen a központi kezdeményezésű társadalmi 
munkának is lehetett értelme és lehettek előnyei. A fiatalok – egykor – sokszor 
valóban segítettek rászorulókon, gyakorlatot szerezhettek, felelősséget vállalhattak. 
Ugyanakkor ezeknek egy jelentős része nem szabad akaratból, nem szabad 
gondolkodásmód következményeként történt, hanem egy politikai elképzelés alapján, 
politikai ideológiákkal átitatva.  
 
Éppen ezért nehéz a mai diákok idősebb – így előző rendszerben felnőtt – 
családtagjainak fejében rendet rakni ezen a téren. Jó, ha egy iskolai közösségi 

                                                 
14

 www.onkentes.hu 
 
15

 www.adata.hu 

http://www.onkentes.hu/
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szolgálatot bevezetni készülő koordinátor tisztában van azzal, hogy egy szülői 
értekezleten vagy egy szülőknek rendezett tájékoztató alkalmon erről is szükséges 
lehet néhány tisztázó gondolatot mondani. 
 
Az iskolák manapság nyilván nem a szocializmus politikai okaiból kifolyóan 
szeretnének „önkéntes” programot, de tény, hogy a mindenkori kormány 
szakmapolitikai hozzáállása sok mindent befolyásolhat ezen a téren is.  
 
E módszertani anyag megírásakor zajlik hazánkban annak a törvénytervezetnek a 
vitája, mely szerint kötelező legyen adott számú közösségi szolgálati óra teljesítése 
az érettségi megszerzéséhez. Ezzel kapcsolatban jelentős két párta szakadás 
észlelhető. Vannak, akik üdvözlik ezt a kezdeményezést, és vannak, akik azt 
gondolják, hogy a középiskolák felkészületlensége és a „kötelező jelleg” nem hoz 
feltétlen sikert az iskolai közösségi szolgálatnak, inkább az lenne a szerencsésebb, 
ha az egyetemi felvételinél jelentene plusz pontot, ha valaki ilyen szolgálatot 
(önkéntes munkát) végez. 
 

1.2.3. Szeretetszolgálat, szociális témahét, karitatív szociális munka 
 
Íme a szeretetszolgálat meghatározására egy példa. 
„Magyar Máltai Szeretetszolgálat: a hit védelme és a szegények szolgálata.”16 
 
A szeretetszolgálat alatt az egyházak és egyházi szervezetek – mert általában ők 
használják ezt a kifejezést – a hit védelmét, a szegények, szociálisan rászorulók 
szolgálatát, a katasztrófák áldozatainak megsegítését értik. Miben különbözik mindez 
az iskolai közösségi szolgálattól? Leginkább az indíttatás jellegében. A tevékenység, 
hogy betegeket látogatunk, játszóházakat működtetünk, kerítést festünk, 
szegényeket istápolunk stb… lehet ugyanúgy egy iskolai közösségi szolgálat része 
is. Azonban a hitbeli vagy/és vallásos indíttatás nem része az iskolai közösségi 
szolgálatnak, míg a szeretetszolgálatnak alapja és egyben végső célja is. Ezért ez az 
elnevezés leginkább az egyházi középiskolákban használatos. 
Az egyházi középiskolák egy jó része, ahol szeretetszolgálati program működik, nem 
csak egyházi intézményekbe látogat el és legtöbbször nem is „hangoztatja” vallásos 
jellegét. Nem kíván „térítővé” válni, mégis a belső hitbeli/külső vallásos megélés miatt 
különbözik az iskolai közösségi szolgálattól. 
 
Mit kell tudnunk a szociális témahétről? 
Egy szociális témahét célja lehet például, hogy a diákok különböző népcsoportokat, 
kultúrákat ismerjenek meg, vagy, hogy fejlődjön szociális érzékenységük, javuljon 
önértékelésük, növekedjen felelősségük önmaguk és környezetük iránt. Ennek 
érdekében ezeken a témaheteken sok játékos feladattal találkozhatnak a fiatalok. 
Vendégelőadókkal beszélgethetnek, vagy kaphatnak egy-egy feladatot. A közösségi 
szolgálattól ez a témahét talán abban különbözik, hogy egy évben csak egy hétre 
koncentrálódik, és inkább a „külvilág” lép be az iskola falai közé, mintsem az iskola 
diákjai a való világba, ahol konkrét szolgálati tevékenységet végezhetnének. 
 
 
 

                                                 
16

 www.maltai.hu 
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Karitatív szociális munka: 
 
Sok helyen a középiskolák a helyi igényekre reagálva végeznek különböző szociális 
tevékenységeket. Ezek a tevékenységek célja elsősorban, hogy a fiatalok 
rászorulókon segítsenek. A tevékenység célja a segítés és a segítés megélése, a jó 
cselekvése, nem a tanulás. Az iskolai közösségi szolgálatnak ugyanakkor célja a 
nem formális tanulás is, ami a karitatív szociális munkának általában nem célja.  
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2. Milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy egy iskolában létrejöjjön 
közösségi szolgálat? 
 
A közösségi szolgálat sikerének a kulcsa a rendszert működtető döntéshozók és 
munkatársak közös célok iránti elkötelezettségén és konszenzusán múlik. Lehet 
bármekkora lelkes önkéntes tábora egy szolgálati programnak, ha a tanári kar, az 
igazgató nem támogatja a diákok kezdeményezését. És szerethetnék a tanárok, 
hogy a diákok önként a szabadidejükben hasznos elfoglaltságokkal foglalkozzanak, 
ha a diákok körében nem lesz népszerű az ötlet, akkor nehezen lehet majd őket 
megszervezni. A kérdés megoldása azon múlik, hogy az iskola, aki bevezeti a 
közösségi szolgálatot milyen céllal szeretné a programot megvalósítani. A korábbi 
definíciókból is látszik, hogy a különböző lehetőségek más-más tevékenységet 
jelentenek egy adott intézmény számára. 
 
Az előkészítés része, hogy az iskolavezetés megfogalmazza a program célját és 
elvárásait. Ebből következik, hogy milyen formában lenne érdemes bevezetni a 
programot: tantárgy, szakkör, témahét, szabadidős tevékenység, stb. 
Ez a cél legyen egyértelműen kommunikálva a diákok felé is és legyen lehetőségük, 
hogy beleszólhassanak, alakíthassanak az elképzelt programokon, akár úgy, hogy 
ők javasolnak konkrét programlehetőséget, illetve hogy választhatnak a felkínált 
ajánlatotokból. 
A jó kommunikáció az előkészítésen, az egyszerűségen, vagyis a követhetőségen 
múlik. A rendszer akkor fog hatékonyan működni, hogy ha minden szereplőjének 
meg van a maga felelőssége. Mindenki tudja a dolgát és élvezi is azt. 
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Az iskolavezetés feladata ezek után, hogy megtalálja a program felelősét. A 
koordinátor, programvezető kiválasztásáról későbbi fejezetünkben részletesen is 
beszámolunk.  
 
Az előkészítés fázisában hasznos megvizsgálni már működő jó példákat, egy 
programot szakmai közreműködővel megvalósítani. Rendszeres és hosszú távú 
program kialakításának előfeltétele, hogy egy minta projektet alapos előkészítés 
után, konkrét célokkal, programtervvel kidolgozzunk, s a folyamatot közösen 
értékeljük a szereplőivel. 

  
A közösségi szolgálatot a fiatalok szabadidejükben valósítják meg, ezért fontos hogy 
magukénak érezzék a programot, hogy aktív részesei lehessenek a tevékenységnek. 
Az együttműködés során legyen lehetősége a diákságnak véleményük, ötleteik 
kinyilvánítására. 
 
A szülők szerepét is részletezzük a későbbiekben, de itt is meg kell említeni, hogy az 
iskolai felvételi előtt közzé kell tenni az olyan iskolai elfoglaltságokat, amit elvártan 
vagy kötelező módon fognak a diákok számára bevezetni. A szülők tájékoztatatása a 
beiratkozás előtt kötelessége az iskolának, majd a felvételt nyert diákok szüleinek 
lehetőséget kell biztosítani a szolgálati programokra való felkészülésre. 

 

2.1. Milyen eddigi tapasztalatai vannak az iskolának a közösségi 
szolgálattal, önkéntességgel?  
 
Egy új program bevezetésekor az első lépés a valóság felmérése, a források, 
lehetőségek számba vétele. A tiszta képhez ellenőrizni kell: 

 az emberi erőforrásokat 

 a pénzügyi lehetőségeket, támogatási forrásokat 

 korábbi tapasztalatokat 
 

A humánerőforrás tekintetében a tanári kar és a diákvezetők körét kell ismerni. A 
tanárok hosszútávon, a szervezésben részt vevő diákok rövidtávon lesznek a 
bevezetés segítségére. Ha diákönkormányzatot a kezdetektől fogva bevonjuk a 
tervezésbe, a diákok sajátjuknak tekintik a közösségi szolgálatot, s a kialakuló 
hagyományhoz a fiatalabbak is könnyen tudnak majd csatlakozni, s 
végeredményben a diákok is hosszútávon mozgatórugói lehetnek a programnak.  
A gazdasági lehetőségek figyelembevételekor érdemes ellenőrizni, s folyamatosan 
figyelni a pályázati és helyi támogatásokat, melyek elérhetőek az iskola, vagy a 
diákkezdeményezésű projektek számára. Erről részletesebben a költségek 
témakörben írunk a későbbiekben. 
 
A harmadik terület, ami vizsgálatra vár a korábbi tapasztalatok elemzése, mivel 
ezekre könnyedén lehet alapozni az újdonsült program zavartalan bevezetésekor. 
 
Mi is lehet közösségi szolgálati/önkéntes tevékenység? 
Sokaknak eszükbe se jut, hogy végeztek már önkéntes tevékenységet, vagy 
teljesítettek szolgálatot. Pedig vannak bőven olyan események, amikor 
szabadidőnkből, egy közös cél vagy célcsoport érdekében cselekedtünk 
önszántunkból, ellenszolgáltatás nélkül.  
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Az iskola környezetét rendbe tenni, a szemetet összeszedni, vagy karácsonykor 
ellátogatni az idősek otthonában az énekkarral olyan példák, amit sok iskolában 
megtalálunk.  
 
A szolgálati program szervezése esetében azt kell tudnunk, hogy nem csak az akció 
logisztikai megszervezése a feladatunk, hanem a szereplőinek a tanulási 
folyamatának a végiggondolása és megteremtése is. A közösségi élmény sikere 
érdekében témától függően felkészítést, majd feldolgozást kell biztosítanunk a diákok 
számára.  
 

2.2. Van-e olyan tanár, aki részt vett önkéntes programon, van-e 
érdeklődő a tanári karban? 
 
A korábbi programok tanulságainak átbeszélésén, értékelésén túl azt is fel kell 
kutatni, hogy van-e olyan tanár, aki résztvevőként, de leginkább szervezőként 
valósított-e meg a múltban önkéntes programot. Milyen tapasztalatai vannak, van e 
motivációja egy újabb program kidolgozására, megvalósítására. Az erőforrások 
felkutatásnál ne felejtsük el azt is megnézni, hogy időben mennyi elfoglaltságot jelent 
egy ilyen tevékenység, s a koordinátornak van-e elég ideje a lebonyolításra.  
 

2.3. Tudja-e az iskola meglévő programmenetéhez kötni ezt a típusú 
elfoglaltságot? 
 
A gördülékeny és a sikeres programhoz érdemes végiggondolni, hogy az iskola 
profiljába hogyan illik bele egy szolgálati program működtetése. Milyen értékek, 
víziók szerint működik az iskola, milyen tevékenységek szolgálják az iskola céljait? 
Különböző területek lehetnek érdekesek egyházi fenntartású iskoláknak, 
ökoiskoláknak vagy több tanítású nyelvű iskoláknak. Meghatározó lehet az iskola 
hagyománya a közösségi programok terén is. Van olyan iskola, aki minden tanév 
elején úgynevezett nomád tábort szervez a diákok számára, az ország egy 
természetvédelmi területére, melynek keretében megtisztítják a patak medrét, vagy 
kerítést építenek, erdészeti munkálatokat végeznek túrájuk során. 
 
A kezdeményezés kötődhet egy konkrét személyhez is, pl. jelenlegi vagy volt 
munkatárs, diák.  
A szaktanárok óráihoz is lehet kötni egy programot, például biológia órát lehet tartani 
állatkertben, állatmenhelyen vadasparkban összekötve egy helyi segítőnappal. 
Láttunk példát arra, hogy a kémia fakultáció diákjai tartottak kísérleti bemutatót a 
szomszédos fogyatékos iskolai diákjai számára, akiknek nincsen laboratóriumuk, 
nem láttak még ilyen környezetet. A kísérletet vezető diákoknak megtiszteltetés, 
hogy ők mutathatnak be egy látványos műveletet. 
Végzős korukban a diákoknak nagyon sokat jelenthet, ha kiválasztott foglalkozás 
gyakorlati közelébe kerülhetnek. Az orvosi egyetemre készülve a diákok örülnek, ha 
belepillanthatnak, belekóstolhatnak egy egészségügyi intézmény életébe kórházi 
önkéntes program keretében.  
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2.4. Vannak-e olyan feladatok az iskola területén, vagy vannak-e 
olyan fogadószervezetek a látókörünkben, ahol a diákok 
kipróbálhatnák magukat?  
 
A személyes kötődésen túl érdemes felmérni, hogy milyen fogadó intézmények 
működnek az iskola fizikai környezetében, milyen kapcsolat alakult ki az 
eddigiekben? Van e fogadókészség ezeknél az intézményeknél?  
 
A helyi önkormányzatokhoz érkeznek be a lakossági igények, idősek sokszor kérnek 
segítséget, pl. az otthonuk udvarát nem tudják rendben tartani, bevásárlásban lenne 
szükségük segítségre. Az önkormányzat feladatai közé tartozik szociális, kulturális és 
oktatási intézmények fenntartása, ezek között is lehet fogadószervezet találni. Helyi 
rendezvények lebonyolításban is érdemes gondolkodni, ha önkéntes programot 
szeretnénk szervezni. A helyi civil szervezeteknél is nézzünk körbe, hogy milyen 
ismereteik vannak a segítségnyújtás területén, kik dolgoznak rászorulókkal, egyéb 
célcsoporttal! 
 

2.5. Mik lesznek a programom várható erősségei, gyengeségei, 
lehetőségei, veszélyei? 
 
A kiindulási helyzetben figyelembe kell venni, hogy mik lehetnek a program várható 
erősségei, gyengeségei, lehetőségei, veszélyei.  
Az alábbi szempontok figyelembe vétele mellett az alábbi témák válhatnak 
erősséggé, gyengeséggé, lehetőséggé, veszéllyé: 

- program újszerűsége 
- pedagógusok munkáját milyen mértékben segíti a program 
- költséghatékony 
- környező középiskolák példái 
- koordinátor személye 
- törvényi háttér 
- anyagi támogatottság 
- infrastrukturális támogatottság 
- fogadószervezetek hozzáállása 
- fogadószervezetek befogadóképessége és készsége 
- módszer  
- hibázási, baleseti lehetőségek nagyságrendje 
- iskola vállalásának mértéke 
- tanári kar elkötelezettsége 
- szülők lelkesedése, nyitottsága 
- időbeli korlátok nagysága 
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3. Milyen elvárásai vannak az iskolának a programmal szemben? 
 

A közösségi szolgálat célja nem csak iskola típustól, de munkaközösségtől is 
függően változhat. Tekinthetik a tanárok, a program vezetői pedagógia eszközként a 
szolgálatot és építhetnek a különböző tantárgyak kapcsán az adott tevékenységekre.  
Egyházi intézmények esetén a karitatív elfoglaltságok a hitélet szerves részét 
képezik, de a világi iskolákban a jó példamutatás minden közösség vezetőjének 
célja, sőt a közösségért érzett felelősség tettekben való megnyilvánulása a benne 
lévő embereket és az iskolát magát is fejleszti  
 

3.1. Igazgató elvárása 
 
Az igazgató elvárása, hogy a program átlátható és elérhető legyen a célcsoport 
számára, az eredmények értékelése világos és egyértelmű legyen. 
 
A tevékenységek dokumentálása az igazgatónak is fontos, ezzel tudja követni az 
eseményeket. Ha egy program pénzbeli támogatást is élvez az iskola részéről, annak 
elszámolása és adminisztrálása követhető és igazolható kell, hogy legyen.  
 
A fogadószervezetekkel való megállapodások, együttműködési nyilatkozatok 
megkötése az ő feladata, ezek alakulásáról tájékoztatnia kell őt a koordinátornak. 
Egy adott programnak legyen meg a tanárok, koordinátorok között a felelőse, és 
legyen egyértelmű ez a felelősség, akár munkaköri leírás formájában is. 
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3.2. Osztályfőnökök elvárásai 
 
Az osztályfőnök a saját osztályának a vezetője, a közösségi élet kialakításáért a 
diákok tanulmányi eredményeiért testi és lelki fejlődésért dolgozó pedagógus. 
Elvárásai a program felé, hogy az osztályközösség tanulni tudjon a programból, 
illetve személyre szabottan tudjon a diákoknak szolgálati tevékenységet ajánlani. 
Számára elvárás lehet, hogy a diákok igényeihez, vagy fejlődéséhez mérten 
választhasson a szolgálati programhoz fogadó helyszínt. Segítséget jelent neki, ha a 
birtokába kerül a programokról a leírás, korábbi élménybeszámolók, vagy valaki 
személyesen ellátogat az osztályfőnöki órájára, hogy ismertesse a lehetőséget.  
 
Elvárás az osztályfőnök felé, hogy ismerje azokat a programokat, amiket eljuttat a 
diákok számára, hogy bizonyos időközönként ő is részt vegyen önkéntesként a 
programokon.  
 
A diákok személyes fejlődése szempontjából elengedhetetlen, hogy a 
fogadószervezet, a koordinátor az osztályfőnökkel megbeszélje a diákokkal 
történteket.  
 

3.3. Tanári kar elvárásai 
 
A szaktanárok is heti rendszerességgel dolgoznak a diákokkal, az életük alakulása, a 
tanulmányi eredményeik nekik is fontosak, szívükön viselik a sorsukat. Minden tanár 
azt kívánja meg, hogy a saját tantárgyára készüljenek a diákok, tanulják meg az 
anyagot, teljesítsék a feladatokat. Mit tud nekik adni egy közösségi szolgálati 
program? 
 
A közösségépítés a csoportmunka elsajátítása számukra is fontos elem lehet, de ne 
felejtsük el, hogy a terep munka gyakorlati lehetőséget, a környezetük felfedezését 
jelenti a diákoknak. Az adott tantárgyhoz szorosan és kevésbé direkt módon köthető 
feladatokat tud párosítani a szolgálat. Amire nem jut idő a 45 perces tanórákon, azt 
egy más kötetlenebb formában lehet, hogy sokkal hatékonyabban át tudja adni a 
tanár a diákoknak, s a fogadószervezetek szakmai felkészültsége emeli a tanítás 
színvonalát.  
Példának említem egy természetvédelmi területen végzett erdőtisztítási programot. A 
környezetvédelemmel foglalkozó szervezet a munka előkészítésekor bemutatja a 
szervezetet, az általuk végzett munkát, és a diákok aznapi feladatait (falevelek 
összegereblyézése, elszáradt ágak elhordása, szemétszedés, stb.). Ezen túl azt is 
elmagyarázzák, hogy az erdő élővilágának megóvása céljából szükséges ezeket a 
feladatokat ellátni, és megmutatják például azokat a madarakat, növényeket, 
amelyek ezen a területen ritkák, különlegesek. Elmagyarázzák az erdészek 
feladatait, madárgyűrűzést mutatnak be, melyet a diákok fotókkal, rajzokkal 
dokumentálhatnak, és a későbbiekben a tanórán is fel tudnak használni.  
 
Ezek a lehetőség nem feltétlenül adottak a tantárgyi órák keretében, vannak diákok, 
akik e programok kapcsán találkoznak először bizonyos társadalmi témákkal, vagy 
szereznek ismereteket a környezetükről. 
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3.4. Diákok elvárásai 
 
A diákok az iskola kiválasztásával jó esetben abban bíznak, hogy az életük 
elkövetkezendő pár évében jó közösségbe kerülnek, s a hatékony tanulásra 
alkalmas légkörben végezhetik el az iskolát. Számukra két fontos elvárás van az 
iskola és ezen belül a közösségi szolgálat felé is. Az egyik, hogy jól érezzék 
magukat, baráti, szeretetteljes, segítőkész környezetben lehessenek, ahol 
egyértelműek és követhetőek a követelmények. 
 
A másik, hogy ők is hasznosnak érezzék magukat, szabadidejüket értelmes 
elfoglaltsággal tölthessék, lehetőség legyen különböző tevékenységeket megismerni, 
ami később a hobbijuk lehet, vagy segítséget ad a pályaválasztáshoz, de 
mindenesetre olyan terepet találjanak ahol lehetőség van az önkifejezésre 
valamilyen tevékenység révén.  
 

3.5. Szülők elvárásai 
 
A szülők az iskola pedagógiai, szakmai tudásában és gyakorlatában bíznak. Elvárják, 
hogy amit ígértek nekik az iskolaválasztáskor az megvalósuljon, az iskola segítse a 
diákokat abban, hogy az érettségit sikeresen abszolválják. 
 
A közösségi szolgálat felé az elvárásuk, hogy fizikai biztonságban legyenek a diákok, 
a program vezetője figyeljen oda minden résztvevőre. Időben kapjanak tájékoztatást 
a programról, minimum két, három héttel az esemény előtt. Ha szükséges, akkor 
részt vehessenek a nekik szóló felkészítésen. 
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4. Mik lesznek a program előnyei-hátrányai? 
 

4.1. Intézménynek 
 
Az intézménynek a program az alábbi előnyöket nyújthatja: 

- sokszínűséget hozhat az intézménybe 
- minimális forrásigényű 
- kevés befektetést igényel 
- iskola hírnevét növeli 
- szemléletformálást eredményez 
- növelheti az oktatás színvonalát 

 
Az intézménynek a program az alábbi hátrányokat nyújthatja: 

- konfliktusokat okozhat a kollégák között 
- kollégák számonkérhetősége nehézkes a program kapcsán 
- nem a megszokott kommunikációs eszközöket igényli a program, és ez plusz 

erőbefektetést igényel minden résztvevő részéről 
- folyamatos forrásigénye van a programnak 

 

4.2. Osztályfőnököknek, tanári karnak 
 
Az osztályfőnököknek, és a tanári karnak az alábbi előnyöket nyújthatja: 
- javul az osztályok szorgalma és magatartása 
- szemléletformálást eredményez a közösségben 
- szemléletformálást eredményez 
- sokszínűséget hoz az intézmény életébe 
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Az osztályfőnököknek, és a tanári karnak az alábbi hátrányokat nyújthatja: 
- plusz elfoglaltságot eredményez 
- folyamatos felügyeletet igényel 
- diákok számonkérhetősége nehéz 
- újabb konfliktusokat hozhat (tanár-diák) 
 

4.3. Diákok 
 
A diákoknak az alábbi előnyöket nyújthatja: 
- szabadidő hasznos eltöltése 
- szervezett keretek között megélik a segítés „jó érzését” 
- gyakorlatot szereznek 
- kipróbálják magukat új területeken 
- olyan képességeiket mutatják meg, melyeket nem biztos, hogy az iskolai keretek 
között fel tudnak vonultatni 
- önkifejezésük eszköze a közösségi szolgálat 
- segít a pályaválasztásban 
 
A diákoknak az alábbi hátrányokat nyújthatja: 
- nem találják meg azt a területet, amiben szeretnének „kibontakozni”, akkor 
csalódottság következik 
- a szabadidejüktől von el időt, illetve a tanulástól 
 

4.4. Szülők 
 
A szülőknek az alábbi előnyöket nyújthatja: 
- megnyugvást hoz, hogy gyermekük a szabadidő egy részét hasznosan tölti 
- új képességei mutatkoznak meg a diákoknak 
- a diák iskolai aktivitása növekszik 
- a diák társadalmi aktivitása növekszik 
- a szülők bekapcsolódnak az iskola életébe 
- segít a diákok pályaválasztásában 
 
A szülőknek az alábbi hátrányokat nyújthatja: 
- a diák életében tanulástól, szabadidős tevékenységektől, vagy egyéb 
tevékenységtől (pl. versenyszerű sportolás, zenetanulás stb.) vesz el időt a 
közösségi szolgálat 
 

4.5. Fogadószervezetek 
 
A fogadószervezetnek az alábbi előnyöket nyújthatja: 
- humán erőforrást kap 
- nő a kliensek elégedettsége 
- javul a szervezet PR-ja 
- új ismeretekre tesz szert, új kommunikációs eszközökkel gazdagodik 
- társadalmi szerepvállalást megéli 
 
A fogadószervezeteknek az alábbi hátrányokat nyújthatja: 
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- lassan tanulnak be a diákok a feladatba, éppen ezért több a munka, mint a 
„megtérülés” 
- nem tud az intézmény koruknak és érettségüknek megfelelő feladatot rájuk bízni 
- amilyen feladatot az intézmény rábízna az önkéntesekre, azt a feladatot nem 
vállalják 
- nagy a fluktuáció a programban (Ma az egyik csoport/osztály jön, holnap a másik…) 
- nem lehet őket megfelelő módon számonkérni 
- ha az iskolai közösségi szolgálat kötelezővé válik, akkor nem lesz képes a 
fogadószervezet integrálni a nagy „diáksereget” 
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5. Ki legyen a közösségi szolgálat felelőse? 
 

5.1.Hogyan válasszuk ki őt? 
 
A közösségi szolgálat vezetőjének kiválasztására több út is állhat előttünk. Az egyik, 
ha az iskola vezetőjeként/vezetőségeként kinevezünk valakit, akit alkalmasnak 
tartunk a tanári karból. Ennek előnye, hogy várhatóan a tanári kar adott tagja majd 
elvállalja ezt a munkakört, hátránya viszont, hogy nem tudni, mennyire motivált, vagy 
hogy mennyire ítéltük meg jól alkalmasságát.  
 
Egy másik megoldás lehet, ha a vezető/vezetőség kijelöl a tanári karból 2-4 embert, 
akiket alkalmasnak gondol, hogy a program felelősei legyenek. Ebben az esetben – 
ha a vezető jól ismeri munkatársait és pártatlan – biztos, hogy 3-4 ember közé már 
be tudja választani a legmegfelelőbbet. Hátránya lehet, hogy ha 3-4 emberé a 
felelősség, akkor ki az, aki végső szinten felelősséget vállal azért, ha a program nem 
valósul meg, vagy valami nem működik benne? Tehát ennek a modellnek a titka a jó 
feladat és felelősség megosztás. Viszont egy ekkora csapat mindig nagy erőforrást 
tud jelenteni a szolgálathoz. Hiszen 3-4 fő között biztosan van olyan személy, akit 
sokan elfogadnak a tanári karban, aki a diákok között népszerű, vagy aki jól tud 
szervezni, vagy aki precíz és jó az adminisztrációban, vagy valaki, aki jól tud 
érdekeket érvényesíteni, ügyeket képviselni. Ezekre ugyanis mindenképp szüksége 
lesz a jövendőbeli koordinátornak, koordinátoroknak. 
 
Természetesen az is működhet, ha a tanári kar maga szavazza meg azokat, akiket 
alkalmasnak gondol erre a pozícióra és a legtöbbet vagy a 2-4 legtöbb szavazatot 
kapottak lesznek a programfelelősek. Kérdés, hogy erre ők motiváltak lesznek-e, és 
tényleg szeretnék-e vállalni a program vezetését.  
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A harmadik alternatíva a kiválasztásra, ha kiválasztjuk az ifjúságsegítőt, vagy 
meghirdetünk kifejezetten egy iskolai közösségi szolgálati vezető státuszt. Ebben az 
esetben a program nagy előnye, ugyanaz, mint a nagy hátránya, miszerint a tanári 
kar és a diákság még nem ismeri az illető személyt. Még nincsen róla sem pozitív, 
sem negatív benyomásuk. Két kérdés van tehát: jól választottuk-e ki a szolgálat 
vezetőjét, és ha igen, milyen gyorsan tudja a koordinátor elfogadtatni magát? 
Amilyen gyorsan fogadtatja el magát a diákság és a tanári kar körében, olyan gyors 
lesz várhatóan a program elfogadottsága is. Az is előnye ennek a modellnek, hogy 
könnyebb egy alkalmatlan „külsős” embertől elbúcsúzni, mintha a tanári kar egy 
tagját kellene leváltanunk a pozícióból. Hiszen a pedagógusnak továbbra is az adott 
közösségben kellene végeznie munkáját, még ha szigorúan pedagógiai munka is 
lenne az. 
 
Nyílik előttünk egy további lehetőség a „kiválasztásra”. Tulajdonképpen ez nem is 
kiválasztás, hanem az az eset, amikor a tanári kar egy tagja jelentkezik, hogy 
szeretné ezt a programot a kezébe venni. Ennek az alternatívának a legnagyobb 
ereje a belső motiváltság. Hátránya lehet viszont, hogy az önjelölt pedagógus nem 
biztos, hogy egyben alkalmas a feladatra. Ha ugyanezt a lehetőséget nézzük, de 
azzal a különbséggel, hogy a tanári kar több tagja is jelentkezik önként a közösségi 
szolgálat vezetésére, abban nagy lehetőség van. Hiszen motiváltak, biztos van 
közöttük több típusú ember, és mindenkinek megvannak az erősségei. Ugyanakkor 
ebben az esetben is kérdés lehet, hogy kié lesz a végső felelősség.   
 
Természetesen előttünk áll az a módszer is, hogy a tanári kart, mint erőforrást nem 
használjuk, történjen minden a maga útján. A diákok megszervezik maguknak a 
programokat, vagy behívunk külső vállalkozó szervezeteket, akik majd megszervezik 
a dolgokat, mi mint iskola koncentrálunk a tanításra. Nagy ereje lehet, hogy a külsős 
szervezetek a diákokat nem hagyományos kommunikációs stílusukkal könnyebben 
meg tudják nyerni. Ugyanakkor a program olyan irányba fog elmozdulni, amilyen 
irányba a külsős szervezetek vagy a diákok szeretnék, ami lehet meglepően pozitív, 
de vezethet a teljes káoszhoz is. 
 
Mielőtt döntünk, mindenképp javasoljuk átgondolásra, hogy milyen tanári karunk van 
(pl. most a többség fásult, vagy a többség lelkes, vagy elhivatott…), milyen diákokkal 
kell együttműködni (pl. elit iskola, vagy kevésbé jó tanulók, de nagyon jó közösségi 
szellem van, vagy „széthúzó” osztályok vannak …), és milyen szülőkkel 
(lokálpatrióták, motiváltak, „személytelen tömeg”, sok közöttük a munkanélküli…).  
Mindezeket a szempontokat végiggondolva döntsük el, hogy milyen rendszerben, és 
kit/kiket válasszunk a pozícióra, hiszen mindegyik alternatíva lehet jó.  
 

5.2. Milyen képességekkel kell rendelkeznie? 
 
Legszerencsésebb, ha az alábbi képességekkel rendelkezik.  
 
Tudjon létrehozni és fenntartani erős és folyamatos kommunikációs irányvonalat az 
iskola munkatársaival, a diákokkal és az iskolát körülvevő környezettel. 

Legyen menedzser szemléletű, legyen jó humánerőforrás menedzser, és legyen jó 
adminisztrátor.  
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A sikeres együttműködések sokat segítenek egy iskolai közösségi szolgálati 
programban, fontos, hogy a koordinátor képes legyen ilyeneket kialakítani.  

A diákok érdekeinek vizsgálata elkerülhetetlen, éppen ezért fontos, hogy ezeket 
bevigye a munka aspektusába. 

Tudjon hallgatni és meghallgatni, hiszen számtalan „ügyfele” van, számtalan 
érdekkel (diákok, tanárok, vezetőség, iskola környezete, helyi és távolabbi 
intézmények, civilek, szülők, más iskolák…). 

Tudjon interpretálni. Bemutatás, előadás, érvek felsorakoztatása elkerülhetetlen 
része a koordinátor munkájának.  

A legfontosabb talán mind közül a motiválás. Megtalálni sokszor nem csak 
csoportonként, hanem személyenként is, hogy ki és mivel motiválható, talán a 
legnehezebb feladat. Viszont, ha erre képes a program vezetője, akkor a siker 90 
százalékban garantált.   

Meglepő talán leírni az alábbi képességet vagy adottságot, de fontos, hogy a leendő 
gazda jól  érezze magát az iskola és az iskolát körülvevő világban. Sokakat 
ismerünk, akik az iskola kapuin belül jól boldogulnak, remek pedagógusok, de az 
iskola szomszédságában már nem tudják mi történik. Lehet ennek oka, hogy más 
településről járnak az adott iskolába tanítani, vagy itt vannak a határaik, de a 
koordinátornak ki kell tudni tekinteni az iskolán kívülre is. De a másik véglet lelkes 
képviselője sem lehet, miszerint az iskola, mint terep a szükséges rossz a diák 
számára, és az életnek csak az iskolán kívül van értelme. 

Nem feledkezhetünk meg továbbá az asszertivitásról/empátiáról/erőszakmentes 
kommunikációról. Tehát szükség van a megszokott iskolai stílustól eltérő 
kommunikációs eszközökre a program sikerességéhez. Ami nem könnyű egy olyan 
pedagógusnak, aki részben tantárgyat tanít, részben közösségi szolgálatot koordinál.  

Természetes, hogy egyik vagy másik képességgel lehet, hogy a koordinátor vagy a 
koordinátorok nem rendelkeznek, ezeket azért írtuk össze, mert ezek fejleszthető 
képességek. 

 

5.3. Milyen ismeretekkel kell rendelkeznie? 
 
A közösségi szolgálatot vezető személynek ismeretekkel is kell rendelkeznie ahhoz, 
hogy a programot működtesse. 
 
1, Helyismeret 
Ameddig nem ismeri valaki az adott iskolát, annak lehetőségeit és módszertanát, 
jellegét és az iskolát körülvevő környezetet, addig sok olyan szituációba tud kerülni, 
ami igen kínos és a programot veszélyeztető lehet. Természetesen ismerni kell a 
helyet az emberek, és az emberek közötti viszony szempontjából is.  
 
2, Programismeret 
A közösségi szolgálatról érdemes ismereteket szerezni. Ezt meg lehet tenni 
különböző kiadványokból, világhálón található kutatásokból, tanulmányokból vagy 
olyan szervezetektől, melyek segítenek ilyen programok kialakításában, de 
elmehetünk olyan iskolák programjait megtekinteni, ahol ennek már hagyománya 
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van, vagy konzultálhatunk olyan személyekkel, akik a téma szakértői, illetve részt 
vehetünk képzéseken. 
Bárhogy is, de érdemes ismeretet szerezni a programról, mielőtt belevágnánk.  
 
3, Pszichológiai és HR ismeretek 
A koordinátornak feladata a megfelelő diákot a megfelelő terepre irányítani. 
Felismerni továbbá, ha ez mégsem így történt hogyan lehet kezelni a helyzetet. 
Mindemellett jó, ha felismeri azt, hogy a tanári karból kit és milyen eszközökkel tud 
megkérni egyes feladatokra, és mikor van az alkalmas pillanat, amikor ezt megteheti. 
Számtalan ilyen és ehhez hasonló pszichológiai és HR tudást igénylő szituációban 
lesz majd szükséges helytállnia. 
Az önismeret szempontjából is fontos, hogy a koordinátornak legyen pszichológiai 
alapismerete. A koordinátort is fenyegeti számtalan veszély: magára maradottság, 
kiégés, egy-egy esemény következtében fellépő ideiglenes népszerűtlenség. Jó, ha 
a koordinátor mindezekre felkészül, és rendelkezik olyan módszerekkel a saját 
életében, amivel képes ezeket a szituációkat kezelni, feldolgozni.   
 
4, Vezetői ismeretek 
A koordinátornak a program vezetőjévé is kell válni, szükséges tehát tudnia magáról, 
hogy milyen vezetői képességei vannak és milyen vezető típus. 
Sokaknak nincsenek ismereteik arról, hogy milyen típusú vezetők, ha vezetőképző 
tanfolyamra nincs is pénzünk, néhány pszichológiai teszt kitöltése hasznos lehet, 
vagy környezetünkben olyan emberek megkérdezése, akinek a véleményére adunk, 
és akiről úgy gondoljuk, hogy objektíven látja jellemünk előnyös és hátrányos 
oldalait, és ezt képes megfelelő módon kommunikálni.  
Ha többen vezetjük az önkéntes programot, akkor jó, ha különböző típusú emberek 
vagyunk és ennek megfelelően a különböző szituációk „vezetésére” is tudunk 
különböző személyiségeket választani. 
 
5, Jogi, vonatkozó jogszabályi ismeret 
Ennek a módszertannak az írását megelőzte egy 2 alkalmas műhelymunka, ahol 
számos utalást tettünk arra, hogy törvény nem szabályozza az iskolai közösségi 
szolgálatot, ugyanakkor számos törvény vonatkozhat a diákokra és tanárokra egy-
egy feladat elvégzése kapcsán. Pl., ha diákok egy intézményben játszóházat 
működtetnek, és valaki kárt vagy balesetet szenved, tisztázza azt a törvény, hogy 
kinek és milyen jellegű a felelőssége.  
De a 2005. évi 88. Önkéntes Törvényt is érdemes tanulmányoznunk. Iránymutatást 
adhat munkánkhoz.  
Ha egy bizonyos intézménybe látogatunk el a diákokkal, vagy egy bizonyos feladatot 
látunk el, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az adott területen dolgozó szakember 
iránymutatást tud adni, hogy milyen törvényi előírásnak és hogyan kell megfelelnünk.  
Amit a törvény nem szabályoz és felvetődik problémaként az első egyeztetések 
alkalmával, azt legjobb, ha az iskola és a fogadószervezet az egymás közötti 
megállapodásban tisztázza. 
 
6, Naprakészség a befogadó intézmény szakmai, ágazati sajátosságairól. Fontos 
nyomon követni a koordinátornak, hogy milyen irányba halad a szakmán belül az 
iskolai közösségi szolgálat helyzete. 
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7, Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a koordinátor sokszor magának a 
programnak a menedzsere is. A programot érdemes rendszerben tartani, fejleszteni 
és alakítani. Ez is a koordinátor feladatainak a része. 
 
8, Jó, ha ismeri a civil szférát a program kulcsembere, hiszen a civil szférából 
sokszor kaphat kapcsolati tőkét, fogadószervezeti hátteret, információkat, 
impulzusokat a program működtetéséhez. 
 
9, Több helyen hallottuk vagy voltunk szemtanúi, hogy a közösségi szolgálat gazdája 
írt meg pályázatot, teremtett forrást a programra, szerzett tárgyi adományokat vagy 
intézett el utazási kedvezményeket. Tette ezt nyilván a program érdekében, amiből 
következik tehát, hogy a koordinátor néha forrásteremtő, olykor pályázatíró. 
 
10, Sokféle területre vihetjük a fiatalokat, mint koordinátorok. Minden szakmának 
megvan az etikai kódexe. Jó, ha a program vezetője tisztában van az adott terület 
etikai és titoktartási szabályaival. 
 
11, Képzési ismeretek. Az iskolai közösségi szolgálat felelősének feladata időről-
időre felkészíteni a diákokat az adott programra valamint a program folyamán, illetve 
annak végeztével feldolgoztatni az eseményeket a középiskolásokkal. Ezért 
szükséges, hogy legyenek képzési alapismeretei. 
 
12, Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a csapatépítés elméleti alapjai 
hogy épülnek fel, hiszen ezeknek az ismereteknek a gyakorlása sokat segít abban, 
hogy a programok csapatépítő alkalmakká is váljanak. 
 
13, Szupervízió, szakmai fejlesztés 
Akár hivatásként, akár egy feladatként választjuk az önkéntes koordinátorságot, 
közösségi szolgálat vezetést természetes, hogy lesznek szakmai kérdések, esetek, 
amiket nem feltétlenül lehet a tanári karban megbeszélni. A szupervízió a szakmai 
kompetenciák fejlesztésére használatos módszer melyet szakember vezet. 
Esetmegbeszélésre, feltöltődésre alkalmas közösség a koordinátorok számára.  
 
Ebben az esetben is fontos elmondanunk, hogy mindezekkel nem rendelkezik a 
koordinátor munkája kezdetén, de az idők folyamán ezeken a területeken 
ismereteinek bővülnie kell. 
 
 

5.4. Hány óra elfoglaltságot jelent egy ilyen program működtetése? 
 
Ez függ a diákság létszámától, a programok számától, és a program 
beágyazottságától. 
 
Az első és legfontosabb dolog, amitől függ, hogy mennyi ideje működik a program. 
Minél régebb óta működik, és minél elfogadottabb az iskolában, annál nagyobb esély 
van arra, hogy a koordinátornak/koordinátoroknak egyre kevesebbet kell foglalkozni 
időben a programmal, viszont egyre többet saját fáradtságukkal és 
továbbképzésükkel. Az első időkben, amikor valaki elkezd foglalkozni a program 
vezetésével, és belülről motivált, sokszor meglepően sok túlórát tud vállalni a 
program sikeres működése érdekében. Viszont később, ahogy egyre rutinosabban 
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tud már szervezni, egyre inkább fárad is és egyre több időt kell fordítani saját maga 
mentálhigiénés karbantartására, illetve igénye lehet arra, hogy továbbképezze magát 
a témában.  
 
Az óraszám függ attól is, hogy a tanév mely szakaszában járunk. A szeptember-
október a szervezések, felkészítők és a programok kezdete miatt lehet zűrös, a 
december a karácsonyi programok miatt. A második félév nyugodtabb lehet, 
különösen akkor, ha a programokkal nincs különösebb gond. Egy tavaszi 
kerttakarítási akció felpezsdítheti ismét az életet. Az év végi értékelések, a diákok 
elismerése környékén folytatódik a „nagy hajrá”.  
Természetesen, ha a program első évében járunk, vagy évközben kezdtük el 
programunkat, akkor sokkal több feladat vár a koordinátorunkra, és ezek a feladatok 
szinte folyamatosan zajlanak. Hiszen el kell fogadtatni a programot a diákok, a 
tanárok, a szülők körében, találni kell fogadószervezeteket, feladatokat, valamint fel 
kell készíteni a diákokat, és beosztásokat kell készíteni. A kezdeti problémákat szűrni 
kell, a destruktív hozzáállású személyeket kezelni, a programhoz anyagi erőforrást 
találni. Mindez komoly elfoglaltságot igényel.  
 
Egy kisebb településen, kisebb középiskolában sokkal egyszerűbb megvalósítani 
programokat. Itt leginkább a fogadószervezetek, feladatok kis számával kell 
megküzdeni, illetve az anyagi lehetőségek/források korlátozottságával. Megtörténhet 
azonban, hogy a kis közösségben valami egyéb okból nagy a széthúzás, ekkor 
természetesen a program megvalósítása mégsem lesz egyszerű.   
 
Megtehetjük persze azt is, hogy 1-2 programot kínálunk a diákoknak, ami a 
szervezés és a nyomonkövetés szempontjából lényegesen kevesebb problémát 
jelent a koordinátornak, viszont a diákság körében elégedetlenséget is hozhat, mert 
az 1-2 program között többen lehetnek olyanok, akik egyáltalán nem találnak olyan 
fogadóhelyet/lehetőséget, ami számukra megfelelő. 
 
Mi azt tapasztaljuk, hogy heti átlagban 15-20 óra kell a program megszervezésére. 
20 óra azokban az időkben, amikor a programot beindítjuk, és 15 óra, amikor a 
programok zajlanak. Ez természetesen több koordinátor, lelkes tanári kar, tettre kész 
szülők esetében több ember között oszlik el. 
 

5.5. Mik lesznek a koordinátor/koordinátorok várható feladatai? 
 
A 5.4. pontban már elkezdtük felsorolni, hogy mik lesznek a várható feladatai a 
koordinátornak, de akkor álljon itt most rendszerbe szedve.  
 
Érdemes két részre bontani a feladatokat. 
 
A feladatok egy része addig a pontig kell, hogy megvalósuljon, amíg az első diák 
belép az első fogadóterepre, a feladatok másik része pedig ezután jön. Mindkettő a 
programnak más- más életszakaszát mutatja. 
 
Nézzük először az első szakasz feladatait.  
 
A, Az iskola vezetése támogassa a programot  
b, A tanári kar tájékoztatása 
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c, Az iskolai közösségi szolgálat céljainak meghatározása 
d, A tervezett feladatok elkészítése 
e, SWOT analízis elkészítése a programra 
f, Általános programterv készítése 
g, Ütemterv készítése 
h, Érintettek feltérképezése, akcióterv készítése 
i, Vészterv készítése, ha a program kockázatosnak látszik 
j, A programért felelős személy kijelölése 
k, A programért felelős személy feladatkörének meghatározása, írásba foglalása 
l, A tanári kar alakuljon csapattá 
m, A programmal kapcsolatos feladatok felosztása 
n, A programért felelős személynek legyen kijelölve helyettese 
o, Pénzügyi terv elkészítése 
p, Diákok, szülők tájékoztatása a program indulásáról 
r, Diákok felkészítése.  
S, Fogadószervezetekkel kapcsolatfelvétel  
t, Fogadó szervezetek, fogadó terepek bemutatása 
u, A diákok értékelési és jutalmazási rendszerének kialakítása 
v, Támogatók felkutatása 
x, Külső önkéntesek, fogadószervezeti koordinátorok toborzása, megkeresése 
y, A programokhoz kapcsolódóan a mentorok kijelölése 
z, Szerződéskötés a fogadószervezetekkel 
 
Miután az első diák belépett az első fogadószervezethez az alábbi feladatok 
várhatóak a programban: 
 
a, A diákok kísérése a programokra 
b, A program dokumentálása 
c, A programhoz szükséges eszközök beszerzése 
d, Folyamatos kapcsolat a diákokkal, a fogadószervezetekkel, felelős tanárral, 
vezetőséggel, fogadószervezetekkel 
e, Félévi megbeszélés mentorokkal és diákokkal 
f, Problémás diákok, tanárok, fogadószervezeti személyzet, és programok kezelése, 
a program határainak kijelölése 
g, Program nyomonkövetése, koordinálása 
h, A programról az érintettek folyamatos tájékoztatása, visszacsatolás a 
fogadószervezetek felé 
i, Év végi iskolai „konferencia” szervezése, program értékelése  
j, Diákok elismerése 
k, Iskolai közösségi szolgálatot szabályozó kézikönyv létrehozása 
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6. Diákoknak – gyors kérdések/gyors válaszok 
 
A diákok érdeklődésének felkeltése a szervezők feladata. Meg kell nekik mutatni, 
hogy egy adott tevékenységben milyen szerepet töltenek be önkéntesként. Itt nagyon 
fontos, hogy tiszta képet kapjanak a diákok a feladataikról és azok jelentőségéről. Ne 
legyen se eltúlozva a szolgálat, de ne is legyen alábecsülve a jelentősége.  
Például a kórházi önkéntes program során a diákok rendszeres játszóházat 
szerveznek a beteg gyerekek számára. Ebben az esetben a diákok feladata, hogy a 
gyerekeket meghívják erre a foglakozásra, odafigyeljenek, hogy minden résztvevő be 
tudjon kapcsolódni a játékba, és örömüket leljék a közös foglalkozásban. Nem 
feladata és nem is szabad a betegséggel kapcsolatban tanácsot adnia a diáknak, 
viszont tudnia kell, hogy a gyerekek számítanak a játszóházra, ezért ha megígéri, 
akkor ott kell lennie. 
 
Ha sikerült a programmal felkelteni a diákok érdeklődését, akkor két típusú kérdéskör 
szokott előfordulni a felkészítés során: 

1. A praktikus, avagy logisztikai kérdések: 

 Mikor és hol találkozunk a program előtt? 
Pontos és könnyen meg található helyszínt kell találni a csoportos 
gyülekezéshez, ellenőrizni kell, hogy a diákok ismerik-e megjelölt 
találkozási pontot. 

 Meddig tart a program? 
A diákoknak otthon tudatniuk kell, hogy meddig lesznek a programon. 

 Milyen ruhában kell megjelenni, kell-e valamilyen eszközt hoznom 
magammal? Át tudunk-e öltözni a helyszínen? 
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Az énekkari jótékonysági fellépéstől kezdve, az állatmenhely kennel 
takarításán át különböző ruházati és eszközigénye van a 
programoknak. Szeretnénk, ha a diákok felkészülten jönnének a 
programra, és ne legyen akadály számára az öltözete. 
(Figyelmeztessük őket például, hogy ne hófehér kabátba jöjjenek 
erdőtakarításra, kutyasétáltatásra, stb.) Egy állatmenhelyre hozhatnak 
magukkal pórázt a kutyasétáltatáshoz. 
Ha koszosabb munkáról van szó, pl. állatmenhelyen takarítani, akkor 
általában tudnak öltözőt biztosítani az önkéntesek számára, ahol ruhát 
válthatnak és  a táskájukat biztonságban ott hagyhatják. 

 Kapunk-e a helyszínen ebédet? 
Hosszabb, akár egész napos segítőnap esetében, tájékoztatni kell a 
diákokat, hogy a helyszín mit biztosít. Általában a fogadószervezet 
megvendégeli az önkénteseket ebéddel, egy szociális intézménynek 
nem okoz gondot még 20 adag étel elkészítése, de egy külső 
helyszínen is szoktak pogácsát, zsíros kenyeret és teát adni a 
diákoknak. 

 Hányan mehetünk az osztályból? Elhozhatom magammal a 
testvéremet, szüleimet más iskolába járó barátomat? 
Lehetséges majd a végső létszámot egyeztetni kell a 
fogadószervezettel. Ezzel az információval kell a diákoknak hirdetni, 
majd tájékozatni a helyszínt. A pontos névsor a szervező birtokában 
kell, hogy legyen, gyülekezéskor, búcsúzáskor ez alapján kell a 
diákokat ellenőrizni. Kis létszámú program esetén azt is végig kell 
gondolni, hogy mi alapján történjen a jelentkezők kiválasztása. 
Családtagok, barátok bevonása az iskolai programban, sok esetben 
lehetséges, hogy erről tájékoztatni kell a diákokat, ha pedig nem 
megoldható a külsős jelenlét, akkor ezt is mondjuk el a felkészítés 
során. 

 Hozhatok e fényképezőgépet? 
Mivel a diákoknak dokumentálniuk kell a tevékenységüket és 
egyébként is szeretnek fényképezni, ezért a fogadóhelyszínnel minden 
esetben egyezetni kell, hogy engedélyezik-e a fénykép készítését. 
Vannak olyan intézmények ahol ez NEM lehetséges. Például kórházak, 
szociális intézmények egy része korlátozott mértékben engedni, mert 
nekik óvniuk kell az ott lévők magánszféráját, intim világát. Ezt 
tiszteletben kell tartani és a diákoknak elmagyarázni. Ahol viszont 
lehetséges, ott érdemes egy fotóst kijelölni akár a diákok közül, akár a 
tanári karból. Ez egyrészről egy konkrét önkéntes feladat valaki 
számára, aminek örül és megtiszteli, másrészt az ő dolga csak a 
fotózás és biztos nem felejti el a munka hevében, hogy pár képet 
készítsen a programról. 
 

2. A tartalmi kérdések: 

 Kik lesznek ott a helyszínen? 
A kérdés arra utal, hogy milyen célcsoporttal fognak az önkéntesek 
találkozni. Kik élnek egy gyermekotthonban, menekülttáborban, 
hajléktalanszállón, miért vannak a kutyák menhelyen, stb.? 
Ez a téma fontos része a diákok felkészítésének. Ahhoz hogy 
megértsék a feladatukat, megismerhessék, a helyszínt ahol a program 
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zajlik, be kell mutatni nekik a fogadószervezetet és a munkájukat. Ezt 
nem feltétlenül a koordinátornak kell, ha nincs elég ismerete a 
témában, akkor a felkészítésre el lehet hívni egy szakembert. 

 Soha nem voltam még állatmenhelyen, mit fogok ott csinálni? 
A közösségi szolgálat általában olyan terület a diákok számára, amivel 
nem találkoztak még. Valószínűleg szabadidejükben nem járnak a 
szüleikkel, barátaikkal ételt osztani a hajléktalanoknak, vagy nem járnak 
menhelyekre takarítani. A program célja pont az, hogy a 
környezetünket megismerjük, s megtanuljuk, hogy mit tudunk mi 
segíteni a rászorulóknak. 
Fontos bemutatni az önkéntesnek a konkrét feladatát, és annak 
szerepét a rendszerben. A legtöbb állatmenhelyet non profit szervezet 
működteti adományokból, pályázati támogatásokból. A bevétel nagy 
része a közhasznú tevékenységre fordítják és alkalmazottként csak pár 
embert tudnak foglalkoztatni. Az ő feladatuk pedig széleskörű, arra 
nincs idejük, hogy a több száz kutyát napi szinten megsétáltassák. 
Vegyünk egy egyszerű számítást: a menhelyen 100 kutya él, 2 helyi 
alkalmazott gondoskodik róluk, akiknek arra van idejük, hogy ételt 
tegyenek eléjük, figyelemmel kövessék az állatokat, hogy nem betegek-
e. Egy szombat délelőtt egy 25 fős diák csoport érkezik a menhelyre, 
akik fejenként 4 kutyát tudnak megsétáltatni 5 óra leforgása alatt. Ez 
azt jelenti, hogy aznap az összes kutya szaladgálhatott egyet a 
ketrecén kívül.  
Ez egy olyan segítség a menhelynek, amit képtelen lenne más 
humánerőforrással megoldani. Soha nem lesz arra pénze, hogy 
kutyasétáltatásra vegyen fel 25 alkalmazottat. Vagyis ez egy 
bizonyíthatóan olyan tevékenység, amit csakis önkéntesekkel lehet 
megoldani, az ő munkájuk tehát elengedhetetlen és nem mindenki 
képes rá.  

 Félek, hogy nem tudok majd a fogyatékos gyerekkel mit kezdeni? 
A diákokat meg kell tanítani, kérdezni, hogy kifejezhessék, mi gátolja 
meg őket abban, hogy bevonják magukat a programba. Ezért ha 
eljutunk idáig, hogy az önkéntesek képesek a félelmeiket kifejezni, ezt 
tartsuk tiszteletben és adjunk rá választ. A célcsoport, vagy a munka 
iránti félelem azért van bennük, mert keveset tudnak róluk, vagy a 
meglévő tudásuk nem széleskörű, korlátozott. Ezért elsősorban 
informálással tudjuk az ilyen típusú ellenállást feloldani. Szánjunk arra 
időt, hogy a szakmai felkészítésen bemutatjuk a diákoknak a helyszínt, 
a rászorulókat, s a hozzájuk vezető utat kisebb lépésekre bontjuk. Ha 
valakinek nehézséget jelent kapcsolatba lépni egy beteg gyerekkel, 
fogyatékkal élővel, segítsük őt azzal, hogy legyen egy közös 
tevékenység, amit együtt kell majd végezniük, pl. építőkockából várat 
építeni, s hadd tapasztalhassa meg, hogyan tud innen továbblépni, 
beszélgetést kezdeményezni a másik féllel. 
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7. Hogyan kell felkészíteni a diákokat a közösségi szolgálatra? 
 
7.1. Ötletek a képzési tematikához 
 
Négy nagy csoportra lehet osztani a felkészítők típusát.  
 
Először is érdemes egy általános felkészítőt tartani. A további felkészítők típusa függ 
attól, hogy a közösségi szolgálat keretein belül projekteket, akciókat vagy 
intézményekhez kötődő programokat tervezünk. Természetesen az iskolák egy része 
biztosan szeretne ezek közül többet kombinálni, ebben az esetben viszont fel kell 
készülnie arra, hogy a felkészítésnek is többfélének kell lenni. 
 
Az általános felkészítő jellegzetességeit a következő alpontban részletezzük.  
 
Ha projektre szeretnénk felkészíteni a diákokat, akkor az alábbiak tematika sokat 
segíthet. 
 
Projekttervezés 12 lépésben 

1. Ötletbörze: A diákok ötleteinek összegyűjtése. Ki mit változtatna meg a 

környezetében, milyen önkéntes tevékenységet szeretnének ebben a 

tanévben megvalósítani? 

2. Csapatépítés: együttműködés ösztönző gyakorlatok, egyéni készségek 

fejlesztése 

3. Egyéni és csoportcélok: felelősség és motiváció az életünkben, csoportos 

munka támogatása 

4. Feladatkörök kialakítása: ki miért lesz felelős, munkakörök tisztázása 

5. Tervezés: A feladatok, munkák megtervezése, határidők kialakítása, 

felelősök, segítők számának kitűzése, költségvetés készítés 
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6. Kapacitásfejlesztés: a diákok kérésére olyan téma mélyítése, amiben 

segítséget kérnek, fejleszteni szeretnének, vendégelőadó, civil szervezetek 

meglátogatása vagy további gyakorlatok, játékok a sikeres csoportmunka 

elérése érdekében;  

Például: külső-belső kommunikáció-hogyan kommunikáljunk a diákokkal, 

tanárokkal, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal; média megjelenések 

és sajtó anyagok tervezése; szponzorkeresés 

7. Szponzorkeresés, pályázatírás: lehetséges pénzügyi források, támogatók 

megnyerése   

8. Toborzás: önkéntesek bevonása, hirdetések, plakátok, információs alkalmak 

9. Megvalósítás: Az önkéntes tevékenység 

10. Értékelés, feldolgozó óra: A csoport munkájának értékelése és egyéni 

tanulságok feldolgozása 

11. Beszámoló elkészítése: pályázati elszámolás, projekt beszámoló vizuális 

mellékletekkel  

12. Ünneplés: mert ezt sem szabad kihagyni! 

A tematika egy tanévre vonatkozik és havi egy vagy kettő osztályfőnöki óra 
keretében vagy délutáni szakkör formájában valósíthatóak meg. Némely téma több 
alkalmat kíván, pl. pályázatírás, és tervezni kell az otthoni feladatokkal is. 
 
Ha akciókra szeretnénk felkészíteni a fiatalokat, akkor is szükséges felkészítőt 
tartani. Az akciók általában 1-2 órát vagy ½-1-2 napot tartanak. A felkészítő egy 
osztályfőnöki óra kereteibe is beleférhet. A felkészítő célja a legfontosabb 
információk átadása és a felkészítés a várható nehézségekre, valamint előkészülni a 
balesetveszélyes helyzetekre. Mindez szükséges, akár köztéren, akár 
magánszemély otthonában történik az akció.    
 
Ha intézményekbe szervezünk programot, akkor az intézmény jellege határozza meg 
a felkészítő hosszúságát. Célszerű ebben az esetben a felkészítéshez az adott 
intézmény munkatársai közül valakit megkérni, hogy tartsa meg a felkészítést, vagy 
készítse fel a koordinátort arra, hogy hogyan készítse fel a diákokat.  
 
Biztos, hogy egy múzeumi foglalkozás működésében való részvételéhez is 
szükséges a diákoknak továbbképzés, vagy rendszeres kórházi/idősotthoni 
szolgálathoz is, vagy egy fogyatékos intézet lakóinak szabadidős 
programszervezéséhez is elengedhetetlen a célcsoport és a közeg ismerete, de ha 
egy lakóotthonban teszünk látogatást, annak is ismerni kell lakóit, éppen úgy, mint 
egy hajléktalanszálló jellegzetességeit. 
 
Ha sokféle szociális intézménybe látogatnak el a diákok, vagy jellegzetesen inkább 
kulturális intézményekbe, akkor nyugodtan lehet összefoglalóan felkészíteni a 
diákokat egy munkára, hiszen a diákok szolgálata szempontjából nem biztos, hogy 
annyira nagy különbség van egy kórház vagy egy idősotthon között. 
 
A jellegzetes különbségeket és hasonlóságokat pedig egy szociális szakember el 
tudja mondani. 
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Ha egészségügyi, szociális terepre szeretnénk elsősorban küldeni a diákokat, akkor 
nagyjából 4-6 órában a tankönyv végén található felkészítő tematikát lehet tartani.  
 
Ne felejtsük, hogy az elméleti felkészítő bármennyire jó, ha nem párosul a 
fogadóhelyen a gyakorlat bemutatásával, akkor csak passzív információk halmaza 
lesz. 
 
Ahhoz, hogy az egyén vagy egy csoport magabiztosan végezze a feladatát ilyen 
helyzetekben fontos, hogy min. 2 alkalommal egy intézményi, kompetens munkatárs 
kísérője/vagy egy kompetens tanára legyen a terepnek.  
         

7.1.1. Általános felkészítés 
 
Két fontos elemből áll. Ismertetni a diákokkal, hogy mi is a közösségi szolgálat, mi 
lesz nekik ebben a programban a kötelességük, és mi lesz a lehetőségük.  
Az általános felkészítés másik fontos eleme a csapatépítés. Hiszen bármilyen terepre 
mennek is a diákok, egymásra lesznek utalva és képesnek kell lenniük a közös 
szolgálatra. 
 
A csapatépítés fontos eleme, hogy elfogadják egymást, hiszen csak ha ez 
megtörténik, akkor lesznek képesek feladatokat végrehajtani és akkor lesznek 
képesek másokat is elfogadni. 
 
A csapatépítés állhat egy hosszabb alkalomból (pl. 4-5 óra), állhat egy hétvégéből, 
vagy az osztályfőnöki órából, és az előtte/utána lévő órákból együttesen. Ilyenkor 
természetesen óracserékkel tudunk megoldani egy-egy ilyen alkalmat. 
 
A csapatépítő tréninget tarthatja a koordinátor, az iskolapszichológus, a 
környezetünkből egy szociális munkás, külsős szervezet képviselője, vagy később 
egy olyan diák, aki már elballagott, de egykor aktív tagja volt a programoknak és 
szívesen tartana egy ilyen alkalmat, és természetesen az osztályfőnök maga is. 
Minden esetben lényeges, hogy ezek valóban csapatépítő alkalmak legyenek, olyan 
játékos feladatokkal, melyek a csapatot valóban összekovácsolják és nem „leépítik”.  
 

7.1.2. Speciális felkészítések  
 
Előfordulhat, hogy a diákok olyan terepekre és feladatokra vállalkoznak, melyek 
speciális felkészítést igényelnek. Ha meggyőződtünk arról, hogy a diákok 
érettségének megfelelő a feladat, és megfelelő felkészítés mellett elvégezhető, akkor 
jöhet a speciális képzés. Jó, ha a speciális képzés – különösen akkor, ha ennek az 
ismeretnek tétje van – egy számonkéréssel zárul. Nem azért, hogy közösségi 
szolgálati felkészítésből valakit megbuktassunk, hanem azért, mert szükséges 
visszaellenőriznünk, hogy ki és mit értett meg a felkészítésből, és mik azok az 
ismeretek, amelyeket kevésbé fogadtak be a fiatalok.  
Tegyük fel, hogy olyan fiatalokat szeretnénk látogatni kórházakban, akik hosszú 
betegség miatt kimaradnak a saját kortársaikkal való kapcsolattartásból. Egy ilyen 
esetben fontos adott esetben higiénés szabályokat tudni, a betegséggel együtt járó 
tünetekről informálódni, vagy hogy mi az, amit semmiképp nem tehetek meg a 
betegágy mellett, vagy semmiképp nem mondhatok. 
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Vegyünk egy olyan példát is, ahol múzeumokba szeretnénk diákokat tárlatvezetőnek. 
Akkor a tárlatvezető diákoknak komoly ismeretekkel kell rendelkezni, több alkalmas 
speciális felkészítésen részt venni és biztonsági előírásoknak megfelelni a feladat 
elvégzéséhez.  
 
Természetesen a speciális felkészítés állhat abból is, hogy egy könyvet kell 
megtanulni a diákoknak. 
 
Ami lényeges, hogy a feladat elvégezhető legyen az adott középiskolás korosztály 
számára. A megfelelő felkészítés és számonkért tudás birtokában, minimális 
kockázat mellett. 
 
A speciális felkészítés anyagát jó, ha nem az iskola, hanem a fogadókörnyezet 
kompetens személye, közép- vagy felsővezetője határozza meg, vagy engedélyezi. 
Fontos továbbá, hogy a speciális felkészítésen a fogadószervezet részéről a 
kapcsolattartó személy és az iskola részéről a koordinátor is részt vegyen.  
 

7.1.3. Feldolgozás, élménybeszámolók, esetmegbeszélések 
 
Az egyes programok feldolgozása is különböző lehet. Az akciókat érdemes akár az 
akció végén, egy adott nap végén megbeszélni. A projektfeladatok feldolgozására 
érdemes rászánni egy osztályfőnöki órát, mindkettő alkalmat tarthatja egyébként a 
kísérőtanár, vagy a közösségi szolgálat vezetője. Nem kell bonyolult kérdéseket 
kitalálni, a legjobbak a legegyszerűbb nyitott kérdések, amikre a diákok elmondhatják 
őszintén a válaszaikat. De ne fogalmazzunk kérdést soha negatívan. Pl. „Nem 
gondoljátok, hogy ez a nap…?” 
 
Az intézményi látogatások esetmegbeszélése történhet az intézményi felelős dolgozó 
bevonásával. Lehet az alkalmak végén, vagy periódusonként. Azért javasolt inkább 
az alkalmankénti rövid megbeszélés, mert lehet, hogy pl. egy fogyatékkal élők 
intézményében valakivel történt olyan élmény, ami megrázta, megdöbbentette, vagy 
amit nem tudott kezelni, és jó, ha ez azonnal kiderül, hiszen a problémákat is így 
lehet kezelni. És természetesen az is előfordulhat, hogy valamelyik diákot valamilyen 
különösen jó élmény érte, ami erőt és lelkesedést adhat a többiek számára is. 
 
A rendszeres esetmegbeszélések és feldolgozó alkalmak mellett, szerencsés 
félévente egyszer egy olyan alkalom is, amikor kifejezetten a közösségi program 
vezetője begyűjti az információkat, ahol újra hallja egyben a problémákat (vagy ha 
írásban kér értékelést, akkor olvassa az információkat).  
 
Kérhetjük a diákokat, hogy névtelenül fogalmazzák meg kéréseiket, vessék fel 
problémáikat, és ezek mentén egy külsős ember vezessen megbeszélést. 
 
A félévenkénti értékelők másik nagy célja, hogy a program gyakorlati problémáira is 
fényt derítsen. Pl. hogy a fogadóhelyekre utazni kell, és ki állja az útiköltséget, vagy 
pl. mire a diákok érkeznek, már nem tudnak egy bizonyos foglalkozást elvégezni, 
mert addigra a célcsoport már nem tartózkodik ott, vagy valamely terület esetében 
nem vettük észre előre, hogy milyen balesetveszélyes stb. 
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A féléves nagy értékelés abban is segít, hogy a diákok hallják, hogy a másik csapat 
milyen nehézségekkel küzd, és így az empátiát gyakorolhassák egymás felé. 
 
A féléves értékelés akkor jó, ha az elhangzottak felülvizsgálata megtörténik a 
közösségi szolgálat vezetője/vezetői által, és változásokat generál.   
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8. Hogyan kell felkészíteni a szülőket a közösségi szolgálatra? 
 
A felkészítés előtt el kell dönteni, hogy mi a szerepük a szülőknek a közösségi 
szolgálat programjában. Lehetséges résztvevői, vagy külső megfigyelői szerepben 
maradnak a gyerekeik mellett.  
 
Kezdjük azzal, ha kívül maradnak, ekkor a feladat az ő tájékoztatásuk és a program 
céljának megértetése velük. Kulcsfontosságú és hosszútávon elengedhetetlen, hogy 
ők is értsék a szolgálat célját és tudják, hogy miben vesznek részt a gyerekeik, 
milyen élményeket fognak otthon elmesélni. Vagy lehet, hogy nem is mesélik el? 
Pedig ha nyitott a szülő, akkor a jó példát a gyerek is behozhatja a család életébe, s 
a szemléletformálás tőle indul ki. 
 
A tájékoztatás legkézenfekvőbb helyszíne a pár havonta összehívott szülői 
értekezlet. Itt a célcsoportnak megfelelően lehet elmesélni, hogy milyen 
tevékenységek valósultak meg, ott kik vettek részt, milyen eredménnyel zárult a 
program, kit lehet kiemelni az osztályból és miért, stb. Elviekben, ha sok idejük lenne 
a szülőknek és az osztályfőnököknek a programon készült fotókat és videókat, írásos 
élménybeszámolókat is érdemes a szülőknek bemutatni. Mivel ez nem feltétlenül 
adott, érdemes további elérhetőségekre felhívni a figyelmet, hogy később az iskola 
honlapján, vagy blogokon, hol látható az esemény. 
 
A szülőknek is vannak kérdéseik, ezt is lehet személyesen vagy akár e-mailen 
megbeszélni velük. Kell rá időt fordítani, mert nekik is látniuk kell, hogy mi történik az 
iskolában. 
 
Vannak olyan fogadószervezetek, akik a 18 év alattiaktól szülői beleegyezést kérnek 
a részvételhez. Az erről szóló tájékozatót is lehet írásos vagy szóbeli formában 
megtenni. 
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Ha jól bánunk a szülőkkel a szervezési és meggyőzi munka nagy részét át tudják 
venni saját gyerekük esetében, nem beszélve arról, hogy értékes humánerőforrásai, 
forrásteremtői lehetnek a programnak.  
 
Azok az iskolák, akik újonnan vágnak bele a közösségi szolgálat programba 
előzetesen is kell hogy tájékoztassák a szülőket. Ugyanis ha ezt a szabadidejükben 
végzik a diákok, akkor a szülőnek tudnia kell róla, s ha nem egyezik bele, mert nem 
tudja, nem érti, hogy mi ez, akkor előfordulhat, hogy a diák kerül ki vesztesen a 
helyzetből, a felelősség a szervezőé, de a diák is sérül. 
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9. Fogadószervezetek 
 
9.1. Milyen lehetséges fogadószervezetek vannak az iskola 
környezetében?  
 
Első és legfontosabb fogadószervezet az iskolai közösségi szolgálat szempontjából 
maga az iskola. 
 
A második az iskola közvetlen környezete. A közvetlen környezeten itt leginkább azt 
a fizikai teret értjük, ami az iskola pár kilométeres körzetében található. 
 
A harmadik az önkormányzat, az önkormányzat intézményei, és az önkormányzat 
által feltérképezett rászorulók. 
 
A negyedik fogadószervezet a helyben működő civil szervezetek. 
 
Az ötödik a helyben működő szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális 
intézmények. 
 
A hatodik az iskola tágabb környezete (nagyváros esetén a város és vonzáskörzete, 
vagy pl. a régió vagy egy katasztrófa esetén maga az ország, vagy anyagi források 
függvényében más országok). 
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9.2. Milyen módon lehet az önkormányzattal együttműködni, 
közösen megtalálni a feladatokat?  
 
A kerületi, helyi önkormányzat is meglepően sok feladattal küzd. Ezek közé tartoznak 
főleg olyan szociális feladatok, melyeket humánerőforrás hiányában az 
önkormányzat csak minimális szinten vagy egyáltalán nem tud ellátni. Továbbá sok 
önkormányzat ismeri a helyben lakók közül azokat, akik rászorulók valami miatt, ám 
humánerőforrás hiányában tehetetlenek.  
 
Pl. Tudják, hogy az XY néni nem tudja felvágni a tűzifát télire, és behordani a tároló 
helyre, vagy egy másik idős embernek bevásárolni kellene, vagy valakinek csak 
abban segíteni, hogy néha sétáljon vele valaki, vagy a háziállatát megetesse. 
 
De természetesen lehet szó a helyi óvoda kerítésének festéséről is, ami régóta 
aktuális, de munkaerő hiányában hosszú ideje elmaradt. 
 
Tűzifát behordani, bevásárolni, háziállatot megetetni, sétálni, kerítést festeni, és 
ehhez hasonló dolgokat elvégezni egy középiskolás fiatal is képes.  
 
Amikor leülünk először tárgyalni az önkormányzattal érdemes kész ötletekkel, 
konkrét feladatokkal érkezni. Lehet, hogy a végén csak részben valósulnak meg 
ötleteink, de általános tapasztalatunk, hogy az önkormányzatok a minél jobban kész 
programtervekkel, ötletekkel tudnak mit kezdeni. Tervünk tartalmazza, hogy miért 
szeretnénk az önkormányzattal együttműködni, hány diákról lenne szó, milyen 
feladatokat végeznénk szívesen, milyen gyakran tudjuk a feladatokat vállalni, és 
hogy milyen időintervallumban. Azt is jó tisztázni, hogy programunk erre az 
iskolaévre szól, vagy a következő években folytatódna, illetve azt is jó már a tervben 
egyeztetni, hogy mi mit szeretnénk, mit várunk az önkormányzattól az 
együttműködés kapcsán.  
 
Azért is érdemes kész ötletekkel érkezni, mert akkor akár passzív az 
önkormányzatunk, akár túlbuzgó (olyan feladatokat is rá akar bízni a diákokra, 
melyekre koruk miatt még nem alkalmasak), mi mint iskola határozzuk meg a 
kereteket, annak fényében, hogy diákjaink érettségével tisztában vagyunk.  
 
Az önkormányzattal, akárcsak a többi fogadószervezettel is érdemes szerződést 
kötni, ami pontosan szabályozza az együttműködés tartalmát. 
 

9.3. Hogyan válasszam ki a fogadószervezetet? 
 
Vannak olyan iskolák, akik bővelkednek fogadószervezetekben, és vannak olyanok, 
amelyek alig tudnak találni egy kettőt.  
 
Ennek következtében azok az iskolák, amelyeknek sok lehetőségük van, tudnak 
válogatni a fogadószervezetek sorából. 
 
Érdemes végiggondolni, hogy a program, melyet a fogadószervezet kínál, mennyire 
érdekli várhatóan a diákokat (pl. egy állatmenhely nagyon népszerű tud lenni), 
mennyire illeszkedik a programmal elérni kívánt iskolai célokhoz (pl. 
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környezettudatosság, szociális érzékenység fejlesztése), illetve, hogy mennyire 
végezhető biztonságosan.  
 
A fogadószervezet kiválasztásánál néha a teljesen egyszerű tényezőknek is nagy 
szerepe lehet. A fogadószervezet milyen távolságra van az iskolától, a diákok 
lakóhelyétől, illetve, hogy mely napszakban kellene a feladatot ellátni. Lehet, hogy a 
nagy távolság, vagy mondjuk a rendszeres délelőtti elfoglaltság rögtön kizárja az 
együttműködés lehetőségét. 
 
Célszerű arra törekedni, hogy minél több profilú szervezettel legyünk kapcsolatban, 
és ne legyen egy bizonyos profilúból túl sok.  
 
Ha már egy ideje működik a program, akkor a diákok és a kísérőtanár 
megtapasztalják, hogy bizonyos terepeken a diákok nem kapnak megfelelő 
felkészítést, nem találják a helyüket, vagy nem megfelelő a kommunikáció. Ezekben 
az esetekben célszerű végiggondolni, hogy az új iskolaévben is szeretnénk-e 
továbbra is együttműködni a szervezettel, vagy végrehajtani az adott akciót.  
 

9.4. Milyen kritériumnak kell megfelelni? 
 
Fontos, hogy a fogadószervezet legyen nyitott és felkészült arra, hogy kiskorúakat 
fogadjon.  
 
Legyenek olyan feladatok a fogadószervezetnél, melyeket a diákok el tudnak látni a 
saját fizikai és lelki érettségüknek megfelelően. 
 
A fogadószervezet nevezzen meg egy kapcsolattartót.  
 
Tisztázódjon előre, hogy az iskola miben vállal felelősséget és miben a 
fogadószervezet. 
 
A fogadószervezet legyen nyitott írásos együttműködésre, ez mindenkinek a javára 
szolgál. 
 
Jó, ha időközönként értékelve van a közös munka. 
 
A konfliktushelyzeteket legyen kész mindkét fél rendezni. 
  

9.5. Hogyan harmonizáljam a saját és a fogadószervezet elvárásait? 
 
A fogadószervezetnek és az iskolának is van egy közös érdeke. A hatékonyság a 
humánerőforrás és az idő viszonylatában. 
 
Az iskola is minél gyorsabb és látványosabb eredményt vár a programtól, és a 
fogadó szervezet is. 
 
Az iskola azt várja el, hogy a diákok magatartásán, szorgalmán, tanulmányi 
előmenetelén mihamarabb látszódjon az iskolai közösségi program hatása. 
Ugyanakkor szeretné az iskola, ha professzionális személyzet állna a diákok 
rendelkezésére a fogadó terepen. Igény továbbá az iskola részéről, hogy minél 
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kevesebb elfoglaltsággal járjon ez a tanári kar tagjai számára, és minél kevesebb 
költséggel járjon az iskolának.  
 
A fogadó szervezet is azt szeretné, ha az eredmények kézzel foghatóak lennének 
gyorsan (szépül a környezet, elégedettebbek a fogadószervezetek kliensei stb.). 
Szeretné a fogadószervezet, ha minél kevesebb időt kellene szánni a diákok 
betanítására, ugyanakkor szeretnék, ha gyorsan lehetne a diákokra önálló 
feladatokat bízni. A fogadószervezet is szeretné, ha a program költség hatékony 
lenne. A fogadó szervezet igénye természetesen még az, hogy a program jól 
kommunikálható legyen, és érdeklődésre tartson számot. 
 
Láthatjuk, hogy milyen hasonló érdekei vannak mindkettő szervezetnek, ezért fontos 
tisztában lenni azzal, hogy senki ne várjon a másiktól csodát. Akkor működik 
leghatékonyabban a program, ha 50-50 %-ban mindenki hozzájárul a sikerhez.  
 

9.6. Milyen konfliktushelyzetekre kell számítani a program 
működése során? 
 
A fogadószervezetekkel való együttműködésben a legnehezebb a 
konfliktushelyzetek kezelése. 3 komoly oka lehet a konfliktusnak: problémás 
személyzet, problémás diákok, problémás programok. 
 
 
Problémás diákok kezelése: 
 
Probléma, ha a diák: 
- megbízhatatlan, pontatlan, öntörvényű 
- nem jól mérte fel a saját lehetőségeit 
- nem fogadja el az irányítást, mert a koordinátornak nincs tekintélye előtte 
- jó szándékú, de „butaságokat” csinál 
- panaszkodik a diák társára 
 
Problémás, ha a fogadószervezet személyzete vagy a tanári kar:  
- túl nagy és irreális elvárásokkal van a diákok felé 
- a fogadó szervezet munkatársai nem szeretnék a diákokat fogadni, csak egy-egy 
munkatárs  
- az iskola tanári kara ellenzi a programot 
- az elvégzett munkát nem tartják hasznosnak, csak „fontoskodásnak” 
- nagy fluktuációt él át, és újra és újra el kell magyarázni a program lényegét, 
értelmét 
- ha az iskolai program koordinátora változik 
- Ha a tanárok azt érzik, hogy a fogadószervezet „ugráltatja” őket, vagy fordítva 

 
Problémás a program: 
- Ha a személyzet és a tanári kar hosszú távon nem fogadja el a programot. 
- Ha az iskola vezetősége nem egyöntetűen támogatja a programot. 
- Ha az iskola és a fogadószervezet vezetősége a program elindulása után 
megváltoztatja az álláspontját a program támogatását illetőleg. 
- Ha a koordináció hiányában káosz alakul ki. 
- Ha sorozatos „balesetek” történnek. 
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9.7. Közös munka értékelése 
 
Amikor közös munkába kezdünk, akkor határozzuk meg előre, hogy mikor, kikkel 
fogjuk értékelni a programot. Határozzuk meg azt is, hogy mi alapján fogjuk azt 
mondani, hogy együttműködésünk sikeres.  
 
Ehhez néhány szempontot adunk ötletként, természetesen nem kell mindegyiket 
magunkra vonatkoztatni, ezek csak iránymutató gondolatok. 
 

 x programban x órában x számú aktív diák vesz részt  

 a tanári kar és a fogadószervezet munkatársainak x %-a pozitívan vélekedik 
az iskolai közösségi szolgálatról 

 további igény van a fogadó szervezettől a diákok jelenlétére   

 diákok szívesen járnak a feladatot elvégezni  

 szülők elégedettsége x %-os 

 a fogadószervezet klienseinek elégedettsége x %-os  

 más intézmény is hallott a programról, és várja a diákokat 

 az iskola vezetése megadja az anyagi és erkölcsi támogatást  

 média érdeklődik a program iránt  

 van visszhangja a városban, településen 

 szakemberek pozitív viszonyulása a programhoz  

 legalább x szponzor találása  
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10. Diákok – hogy kerül a megfelelő fogadó helyre, a megfelelő diák 
 
10.1. Hogyan kerülhet az adott diák a számára legmegfelelőbb 
helyre? 

 
Azokban az iskolákban, ahol már működik közösségi szolgálati program tudják, hogy 
vannak olyan terepek, melyek rendkívül népszerűek a diákok körében, ha 
szolgálatról van szó. Ilyenek pl. az állatmenhelyek, a beteg gyerekek, a különböző 
intézmények kertjeinek kitakarítása. És vannak természetesen olyan terepek, 
amelyek kevés diákot érdekelnek. A legjobb módszerek, amelyekkel eddig 
találkoztunk, ha a diák pl. megjelölhet 3 típusú feladatot/terepet, ahol a közösségi 
munkáját szeretné végezni (Szentendrei Ferences Gimnázium), vagy ha a diákok 
egy faliújságon tudnak feliratkozni az egyes programokra, és csak adott létszámnak 
hagyunk helyet a papíron. Ebben az esetben a diákra bíztuk a döntés nagyobb 
súlyát. Ez a módszer nagyon alkalmas lehet akkor, ha a középiskola 10-12. osztályos 
diákjairól beszélünk.  
 
Természetesen gondolni kell az egyéni érdekekre is. Több olyan 10-12-es diák van, 
aki célirányosan tudja, hogy milyen szakmát szeretne választani, és szeretne azon a 
területen tapasztalatot szerezni. Velük egy külön kis fejezetben foglalkozunk ebben a 
tanulmányban.  
 
Beszélnünk kell azonban a 9. osztályról is, mint speciális évfolyamról. Általános 
tapasztalatunk, hogy 9. osztályban (ami az osztályközösség számára sok helyen az 
első együtt töltött év) jobb, ha az osztályfőnök és a koordinátor együtt határozzák 
meg, hogy a diákok mely terepen végeznek szolgálatot, és a legideálisabb, ha az 
adott közösség együtt végzi ezt a tevékenységet. Tehát pl. a 9. A. osztály elmegy az 
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idősek otthonának kertjében a faleveleket összegereblyézni. Erre a programra nem 
megy velük másik osztály, más iskolai közösség stb. A program célja tehát a 
szolgálat mellett a közösségépítés is.   
 

10.2. Hogyan kezelem, ha nincs elég/ha túl sok fogadószervezetem 
van? 
 
Amennyiben nincs elég fogadószervezet, fogadó terep a látókörünkben, úgy azt a 
keveset kell nagy becsben tartani. A kapcsolatot velük kell úgy ápolni, hogy esetleg 
rajtuk keresztül mégis bővüljön a fogadószervezeteink száma. A szülők bevonása is 
sokat segíthet fogadószervezetek felkutatásában. A koordinátor feladata a 
fogadószervezetek felkutatása. Ha a település olyan kicsi, hogy nincs 
fogadószervezet, akkor a helyi aktuális problémákra kell koncentrálni, akár az iskola 
közvetlen környezetére, akár egymás családjára, és a kis település jólétére. 
 
Ha még „kezdők” vagyunk, mint iskolai közösséget megvalósító iskola, kérhetünk 
esetleg egy-egy fogadószervezeti kapcsolatot „kölcsön” a programban már haladó 
iskoláktól. 
 
Azokban az iskolákban, ahol aktív a tanári kar, beleteszi saját kapcsolatait, ahol az 
iskola jó kapcsolatot ápol a környékbeli civilekkel, intézményekkel, és a szülők is 
aktívak, és természetesen a település is megfelelő nagyságú, ott előbb-utóbb túl sok 
fogadószervezeti lehetőség van.  
 
Több stratégiát választhatunk ebben az esetben: 
 
A, Minden szervezetet megtartunk magunknak, de nem fogunk olyan sokan, és olyan 
rendszeresen járni, ahogy eddig. Ennek előnye, hogy őrizzük a kapcsolatot, de lehet, 
hogy a fogadószervezet érdekeit nem szolgáljuk, és lehet, hogy a mi diákjaink sem 
mélyülnek el egy-egy területen. 
 
B, Megtehetjük, hogy bizonyos fogadószervezeteket visszautasítunk, vagy javaslatot 
teszünk arra, hogy idén nem tudunk velük együttműködni, de jövőre szeretnénk. 
Ennek meg van az a kockázata, hogy a kapcsolat elsorvad, de megvan az az előnye, 
hogy amelyik szervezetet megtartjuk, ott elkötelezetten tudunk együttműködni a 
megszokott jó minőségben. Lehet ennek természetesen hátránya az is, hogy aki a 
fogadószervezeti kapcsolatot „hozta” (szülő, tanár), megsértődik a koordinátorra, az 
iskolára. 
 
C, Választhatunk egy harmadik megoldást is. Végiggondoljuk, hogy a 
lakókörnyezetünkben vagy azokban az iskolákban, melyekkel szorosabb kapcsolatot 
ápolunk, nincs-e hiány fogadószervezetekből.  
 
Úgy gondoljuk, amennyiben a kötelező közösségi szolgálati törvény bevezetésre 
kerül, akkor nagy szükség lesz ezekre a kooperációkra, hiszen sok olyan szervezet, 
aki később kezdi a szervezést hátrányban lehet a fogadószervezetek „begyűjtésével” 
kapcsolatban. Hiszünk az együttműködésekben, ne legyünk irigyek, és a haladó 
szervezetek támogassák kapcsolataikkal a „kezdőket”. 
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10.3. Hogyan kezelem, ha egy diák egy célirányos helyre szeretne 
menni, de nem tud oda menni/megoldja magán úton –az beleszámít-
e a kötelező időbe/iskolai keretbe?  
 
Nagyon nehéz kérdés. Többször említettük már azt, hogy egy kézikönyvet jó, ha 
létrehoz az iskola, amelyben tisztázza a program működésének módját. 
Elképzelhető, hogy egy iskola profilja és lehetőségei miatt is úgy gondolja, hogy teret 
ad majd bizonyos egyéni kezdeményezéseknek. Más iskolák preferálni fogják 
mindenképp, hogy az osztály, évfolyam, iskola szűkebb csoportja csak az iskola által 
megadott helyen teljesítsen szolgálatot. Lehet, hogy egy vidéki iskolában, ahol kevés 
a fogadóhelyi lehetőségek száma, bátorítani fogják, ha valaki egyéni 
kezdeményezésre, saját költségre speciális fogadóhelyre megy. Ami mindenképp 
fontos, hogy minél szélesebb kör bevonása mellett döntés szülessen erről, és ez a 
döntés teljesen világos és indokolt legyen a diákok számára. 
 

10.4. Hogy kezelem, ha időközben rájött a diák, hogy az adott 
terepet ő mégsem bírja/vagy valamilyen rossz élmény érte? 
 
Akár felnőttek vagyunk, akár diákok, mindannyian hozunk olyan döntéseket, 
amelyeket később megbánunk. Megtörténhet ez egy diákkal is, aki jelentkezik 
szolgálatra, és a munka folyamán ismeri fel, hogy ő ezt mégsem tudja vállalni. Mit 
tegyen ilyenkor az osztályfőnök, a koordináló tanár? 
 
Ha akciószerű szolgálatról van szó, nyilván az adott napból, napszakból meg kell 
próbálni a legtöbbet kihozni, és a konfliktust csillapítani, ugye ez klasszikusan 
„tűzoltásos” feladat.  
 
Azonban, ha rendszeresen jár egy diák egy adott terepre, akkor célszerű neki 
megengedni, hogy fogadóhelyet váltson. Egy iskolai tanévben rendszeres közösségi 
szolgálat mellett javasoljuk a maximum kétszeri váltást. (Ez nem vonatkozik arra 
természetesen, ha egy iskola alapvetően különböző helyekre akciókat szervez, és 
folyamatosan máshol teljesítenek a fiatalok szolgálatot.)  
 
Mi történik, ha a diákot valamilyen rossz élmény érte? 
 
Nagyon függ a válasz a rossz élmény súlyától, milyenségétől. Bizonyos rossz 
élmények a diákok egy csoportját érintik, ez mindig könnyebb, hiszen a csoport 
egymást segítve is túl tud lépni a problémán. A nehezebb, ha egyénileg ér valakit 
valamilyen megrázkódtatás. A koordinátorral érdemes először a diáknak beszélni, 
vagy a terep kísérő tanárával. Valószínű, hogy ők ismerik legjobban a helyzetet. 
Lehet, hogy egy beszélgetés elég. De az is lehet, hogy szükséges több feldolgozó 
beszélgetés. Szükség lehet a fogadó szervezet szakemberének segítségére is. És 
végül előfordulhat, hogy pszichológusra kell támaszkodni a probléma megoldásában. 
A feldolgozás formája lehet: esetmegbeszélés, szupervízió, coaching, segítő 
beszélgetés. A formát legjobb, ha a szakemberek döntik el a koordinátorral 
kooperálva. 
 
Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy valaki ideiglenesen szüneteltesse az 
iskolai közösségi szolgálati programban való részvételt. 
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11. Költségek 
 
11.1. Ingyen van-e egy iskolai közösségi szolgálati program? 
 
A közösségi szolgálati programot is gyakran teszik az önkéntes program kategóriába, 
és gondolják erről is és arról is, hogy nem kerül pénzbe. Hadd oszlassunk itt el egy 
tévképzetet, az önkéntes programnak, a közösségi szolgálatnak is van költsége. A 
program mindenképp nevezhető költséghatékonynak, de nem ingyenesnek.  
 

11.2. Diákok, közösségi szolgálati vezető, osztályfőnök költségei 
 
Az első tipikus kérdés általában az útiköltség. Különösen igaz ez akkor, ha a program 
nem helyben valósul meg. „Ki fizeti meg az útiköltségemet?” Hangzik a kérdés a 
diáktól, szülőtől, kísérő tanártól. Fontos, hogy az iskola nevezzen meg egy keretet, 
ami erre a költségnemre el van különítve. Ha nem rendelkezik az iskola erre külön 
költségvetéssel, akkor vagy csak helyben valósítson meg programokat, megkímélve 
mindenkit az útiköltség térítésétől, vagy szerezzen szponzort a kiadáshoz, illetve 
megfontolandó az is, hogy különböző iskolai jótékonysági vásárokon ez a pénz 
összegyűjthető (jótékonysági süteményvásár, jótékonysági kabalavásár, jótékonysági 
könyvvásár…). 
Ha a tanári kar több tagja részt vesz a szervezésben, akkor megtörténhet, hogy 
telefonköltség is keletkezik a program kapcsán. Ezt a költséget részben ki lehet 
váltani jó e-mailes vagy személyes kapcsolattartással, de 0 Ft-ra nem redukálható. 
Határozzon meg erre is keretet az iskola, és ne terhelje meg a koordinátor vagy a 
tanári kar pénztárcáját. 
 



 52 

Elképzelhető, hogy a programra eszközt kell szállítani. A szállításnak is lehetnek 
költségei, ezt is meg kell oldani vagy iskolai keretből, vagy egy önkéntes (szülő) 
adományából. 
 
Az adminisztrációs költségeket sem lehet figyelmen kívül hagyni. Szükség lehet 
dokumentumokra, segédanyagokra a program működtetéséhez. A tanári karokban 
fénymásolási lehetősége általában mindenkinek korlátozott. Változó, hogy a tanári 
karban hogyan van megosztva, hogy ki mennyit fénymásolhat. Javasolt azonban a 
programért felelős tantestületi tagok kapjanak az iskola vezetésétől magasabb 
fénymásolati keretet. Ha erre nincs mód, akkor érdemes bevonni külső önkéntest, 
szülőt, aki tud ebből részt vállalni. 
  

11.3. Anyagköltségek, oktatási költségek 
 
Ahhoz, hogy egy-egy közösségi program megvalósuljon, szükség van eszközökre. 
Ezek lehetnek olyan banális eszközök, melyek rendelkezésre állnak (pl. olló a 
kézműves foglalkozáshoz, ceruza stb.), és lehetnek olyanok, melyeket kölcsön kell 
kérni, a fogadószervezettől kell elkérni, vagy be kell szerezni.  
 
Kerttakarítási akciók során gyakran tapasztaltuk, hogy megfelelő számú gereblye, a 
megfelelő számú gyereknek úgy jött össze, hogy több helyről kölcsön lett kérve egy-
egy napra. 
 
Vagy egy-egy egész napos akció során tapasztaltuk azt, hogy amiért a 
fogadószervezet kertjét rendbe tette a diákság, cserébe kaptak ebédet (pl. egy 
kórházban, ahol amúgy is főznek több száz emberre, nem jelent akkora nagy kiadást 
és gondot, ha főznek még 40 diákra). 
 
Ha egy kézműves vagy játszóházi programot valósítunk meg egy 
gyermekintézményben, akkor a játékot, kézműves anyagok egy részét biztosíthatja a 
fogadószervezet, másik részét a diákok, harmadik részét az iskola, és így a 
költségek rögtön nem annyira megterhelők senki számára. (Láttunk példát már arra, 
hogy középiskolás lányok a megunt Barbie-jaikat bevitték egy lakóotthonba, és 
nagyszerű délutáni játszóházat tartottak. Ismerünk olyan szervezetet, akik már 
pályáznak fogadószervezetként arra, hogy a középiskolás programjuk 
megvalósításához legyen eszközköltségre pénzük. És tudunk olyan iskolát is, ahol a 
büdzsé része, hogy az egyes programokhoz biztosítsanak anyagköltséget. Itt 
hívnánk fel a figyelmet, különösen azoknak az iskoláknak a figyelmét, akik nehéz 
sorsúak, hogy ne felejtsék el, számtalan cég örömmel rendez tárgyi gyűjtőakciót egy-
egy program működtetéséhez. Keressük fel ezeket a szervezeteket bátran! 
 
Ahhoz, hogy a diákok szakszerűen tudjanak egyes területeken teljesíteni, szakszerű 
felkészítésre van szükségük. Ha sokfélék a programok, akkor annál többféle vagy 
annál komplexebb felkészítésre van szükség. Nyilván egy-egy területre a 
professzionális felkészítésnek ára igen magas is tud lenni. 
 
Ennek kivédésére két megoldás kínálkozik. Egy-egy területre jó szakember is elmegy 
évente 1-2 alkalommal önkéntesként felkészítést tartani. Másrészt pályázatokat 
érdemes beadni, ahol nyilván sokféle költség mellett erre is lehet pályázati pénzt 
nyerni.  
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Érdemes megkeresni a pszichológust vagy a szociális munkást az iskolában vagy a 
környezetünkben, akik szintén tudnak ebben segítséget nyújtani. A környezetünkben 
működő civil szervezetek munkatársai között is találhatunk egy-egy tapasztalt, 
felkészítést segíteni tudó trénert, de akár a fogadószervezet is biztosíthat valakit, aki 
professzionális felkészülésben tud segíteni. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy 
hosszú távon azok a diákok, akik egy-egy közösségi szolgálati program kiemelt tagjai 
voltak, később felkészítő-mentor diáktárssá is válhatnak. 
 

11.4. A biztonságos munkafeltételek biztosítása 
 
Munka, védőruha, védőfelszerelés, baleset és felelősségbiztosítás. Mindegyikről 
szükséges szót ejtenünk. Sajnos általános tapasztalat, hogy a komolyabb problémák 
megelőzésével foglalkozunk a legkevesebbet. 
 
A biztonságos munkafeltételek kialakítása ott kezdődik, hogy törvényt is és a józan 
észt is figyelembe véve, milyen területekre engedem a diákokat feladatot végezni, és 
készítettem-e, mint iskolaigazgató, mint közösségi programvezető vagy, mint 
osztályfőnök egy kockázatelemzést, hogy milyen valószínűséggel és mekkora baj 
történhet. A felelősség alól diák, illetve ezáltal a szülő és pedagógus sem tud 
mentesülni, hiába jelzi a célcsoport, fogadószervezet, hogy ő vállal adott esetben 
minden felelősséget. Ha kárt okoz a tanuló, akkor felelősségre vonható ő is, a tanár 
is, a szülő is. 
 
És nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a diákot is érhetik balesetek, elkaphat 
betegségeket, és ezzel a felelősséggel kell útnak indulni, vagy kell tudni nemet 
mondani. E könyv két szerzője elárulhatja, hogy egy gyermekkórházi játszóházban 
„összeszedtünk” már bárányhimlőt, úgy, hogy egyébként gyerekkorunkban már 
mindketten átestünk ezen a betegségen.  
 
De egy állatmenhelyen is megharaphat bárkit egy kutya, egy felújítási, 
szemétszedési munka is rejthet baleset és sérülésveszélyt, ezeknek ismeretében 
vállaljunk tehát feladatokat. 
 
Ne felejtsük el azt sem, hogy lesz olyan időszak egy fogadószervezettel való 
együttműködés kapcsán, hogy ideiglenesen nem lesz biztonságos egy bizonyos 
terepre menni. Járvány van egy fogyatékos intézményben, vagy magában az 
iskolában „tombol” az influenzaszezon, vagy rossz időjárási viszonyok miatt egy 
terület csúszós, vagy a fogadószervezetemnél egy valakinek speciális, súlyos 
betegsége van pl. TBC stb.. Ilyenkor egyezzünk meg a fogadószervezettel, hogy míg 
nem múlik el a veszély, addig visszavonjuk diákjainkat a terepről, vagy későbbre 
halasztunk egy akciót. 
A biztonságos munkavégzés második lépése, hogy megpróbálok lehetőségeimhez 
mérten minden lehetséges eszközt beszerezni, kölcsönkérni, fogadószervezettől 
elkérni, ami segíthet a balesetek és betegségek kivédésében.  
 
Ha egy-egy katasztrófára gondolunk, gyakran hallhatjuk a híradásokból, hogy a 
katasztrófát elhárítani hivatott szervezetek először védőfelszerelést várnak 
adományba. Nem véletlenül, hiszen a katasztrófákat elhárítani, vagy bármilyen 
problémával megküzdeni, elsősorban professzionális úton lehet.  
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Ha tudom, mint közösségi koordinátor, hogy egy adott munka elvégzéséhez 
elengedhetetlen védőfelszerelés, munkaruha, és nem áll rendelkezésemre, akkor ne 
kezdjek bele a feladatba lelkesedésből, mert több bajt okozhatok, mint amennyi 
hasznot.  
 
Ha tudom, hogy a feladat rejt veszélyeket, de minden lehetséges védőfelszerelést 
előkészítettem, akkor sem szabad megfeledkeznem arról, hogy a védőfelszerelések 
rendeltetésszerű használatát megtanítsam a csapatnak. Továbbá lehet, hogy a 
speciális eszköz beszerzése vagy az eszköz használatának betanítása is pénzbe 
kerül, vagy egy betegségből, balesetből való gyógyulásnak is lehetnek költségei. 
A biztosítás témakörénél tárgyaljuk, hogy a felelősség és balesetbiztosításnak milyen 
költségei lehetnek. 
 

11.5. Közösségi szolgálati vezető bérköltsége 
 
A közösségi szolgálati vezető lehet státuszban egy iskolában. De talán ez a 
legritkább eset. Amennyiben van ilyen személy, akkor rá a közalkalmazotti bértábla 
vonatkozik. 
 
Egyéb esetben sokszor a tanári kar tagja vagy tagjai küzdenek „önkéntesként” a 
programért. Mindenképp javasoljuk, hogy minimum órakedvezmény járjon annak a 
személynek, aki ilyen feladatot lát el. Arról se feledkezzünk meg, hogy neki bizonyos 
juttatásokat (pl. szolgálattal kapcsolatos utazásokhoz hozzájárulás, telefonköltség 
térítése, továbbképzés költségeinek finanszírozása stb.) vagy jutalmakat 
(igyekezzünk évente legalább egyszer tárgyi vagy pénzbeli jutalomban részesíteni, 
hiszen munkájának nagyságát az 1. fejezetben ismertetett hasznok bizonyítják) 
biztosítsunk. 
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12. Felelősség és balesetbiztosítás 
 
Írtunk már arról, hogy nincs törvény a középiskolai közösségi szolgálatra. Éppen 
ezért minden helyzetben más és más törvény hatálya alá esik, hogy ki miben felelős 
a történtekért. Javasoljuk, hogy az iskola kössön biztosítást a diákokra. 
Magyarországon arra van már példa, hogy önkéntesekre biztosítást kötnek 
szervezetek, és ennek összege meglepően alacsony (1000-2000 Ft/fő/év – 2011. évi 
adatok szerint). Javasoljuk, hogy érdemes ajánlatokat kérni a biztosítóktól. Hiszen a 
nem szabályozottsággal járó kétes helyzetekre megoldást jelenthet biztosítást kötni. 
Akár a fogadószervezetekkel is célszerű ezt az anyagi terhet megosztani, és máris 
mindenkinek könnyebb a felelősség tekintetében. 
 
 

12.1. Hogyan tudom megelőzni a balesetet és/vagy a káreseményt? 
 
Ahhoz, hogy egy baleset vagy kár ne következzen be, elengedhetetlen a megelőzés. 
A legjobb, ha a lehetséges veszélyekről előre szóban, írásban, számonkérésszerűen 
és alkalmassági vizsgálat-szerűen is tájékoztatjuk a diákokat és a szülőket. Legjobb, 
ha a felkészítés anyagát a fogadószervezet szakembere állítja össze közösen a 
közösségi szolgálat vezetőjével. Hiszen ketten együtt tudják meghatározni a 
lehetséges veszélyeket, mivel a diákokat a kísérő ismeri, a terepet pedig a 
fogadószervezet.  
 
Ha elkészült az írásos anyag, akkor a diákok abból kapjanak egy példányt, 
kapcsolódjon hozzá egy felkészítő alkalom vagy szóbeli tájékoztatás, és az záruljon 
le számonkéréssel, hiszen tudnunk kell, hogy a diákok elsajátították-e az 
elhangzottakat. Bizonyos terepek esetében lehet, hogy valaki fizikai állapota miatt, 
vagy pszichés állapota miatt alkalmatlan egy-egy feladat ellátására. Érdemes 
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végiggondolni, hogy ebben az esetben a feladatot adja fel az iskolai közösség, vagy 
az adott diák kapjon felmentést a szolgálat alól.  
 

12.2. Kinek a felelőssége, ha mégis baleset/káresemény történik? 
 
Erről a törvény rendelkezik az adott esetben. Az önkéntes törvény azt mondja, hogy 
ha az önkéntest kár éri, és az nem az ő hibája, akkor a fogadószervezeté a 
felelősség. Ha az iskola a fogadószervezet, akkor az iskola a felelős, ha az iskolán 
kívül eső intézmény/szervezet, akkor az a felelős. 
 
Természetesen minden esetben elkerülhetetlen a gyermekeket kísérő nagykorúak 
felelősségre vonása.  
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13. Diákok elismerése, értékelése 
 
A diákok motivációjának fenntartásához és önértékeléséhez is elengedhetetlen a 
munkájuk értékelése és elismerése. Annyiszor hallani olyan családi és iskolai 
környezetről, ahol az elvárások magasak, és az a diák, aki nem illik bele egy adott 
értékelési rendszerbe, nem kap más képességéről visszajelzést a környezetétől, 
elmegy a kedve, s rosszabbul teljesít más területen is. Pedig az elismerésre 
mindenki szomjazik, azt ha büszke lehet a tettére és ezt mások is kinyilvánítják. 
 
Alapvető tipp a szolgálati programok szervezésénél, hogy úgy legyen összeállítva a 
diákok feladata, hogy közvetlenül lássák munkájuk eredményét. Ha egy 
erdőtakarítást szervezünk, ahol például lehullott faleveleket kell összegereblyézni 
egy maghatározott területen, akkor vegyük szemügyre a diákokkal együtt az 
állapotokat a munka előtt és után. „Bizonyítsuk” be nekik, hogy ők maguk hozták 
rendbe a területet, nézzünk rá az összehalmozott falevélmennyiségre és 
hangsúlyozzuk ki, hogy mindez nem lett volna, ha ők nem teszik meg, ha nem 
szánják rá az idejüket. Érdemes fotókkal is dokumentálni ezt a mérhető eredményt, 
és később a program bemutatásához felhasználni.  
 
Saját maguk értékelésének kidolgozása, megvalósítása is a koordinátor feladata. 
Akkor lesznek a közösségi szolgálatot végző diákok a program igazi önkéntesei, 
tehát szabadon csatlakozó diákok, ha meg van hozzá a motivációjuk, 
elhivatottságuk. Ki kell alakítanunk bennünk az önreflexió, önértékelés képességét. 
Felelős és önálló ember nem a külső megítélések dicséretek alapján működik, 
hanem saját belső indíttatásból és ehhez nagyon fontos a fiatalok megtanulják 
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eldönteni, hogy a tettüknek milyen súlya és haszna van. Rengeteg példa mutatja, 
hogy a felelősség kérdésköre csak a büntetéskor jelenik meg a nevelési 
gyakorlatban, ha hibáznak, a fejükre olvassák a tetteiket, és hogy viseljék a 
következményeit. De miért is nem hangsúlyozzuk, ha valami jót tesznek és ügyesek? 
Pedig a pozitív megerősítés hatása bizonyított pedagógiai módszer, és az iskolán 
kívüli teljesítményük is róluk szól, az őszinte visszajelzés, elismerés sokat ad a diák 
számára. 
 
Példa egy közösségi program helyi értékelésére a diákokkal: 

1. Első lépésben elevenítsük fel az élményeket a résztvevőkkel. Tehetjük ezt 
beszélgetős, elmesélő formában, mindenki mond egy mondatot időrendben, 
hogy mit csináltak a nap során. Ha „izgágább” a csoport és inkább mozgással 
tudjuk őket visszahozni a zárásra, akkor választhatjuk a következő játékot is: 
Párba formálódnak a diákok, választanak egy szobrászt és egy modellt maguk 
közül. A szobrász feladata, hogy a modellből olyan szobrot formázzon meg, 
ami kifejezi számára, hogyan érezte magát a program során, vagy valamely 
kulcs pillanatot fejezi ki számára. Szavak nélkül csendben kell a 
szobrászásznak megalkotni az alkotást, instruálni a szintén néma modellt. Ha 
kész, közösen körbenézünk az alkotások között, és szerepcsere következik. A 
feladat arra jó, hogy végiggondolják mi történt velük, milyen élményeket 
szereztek a tevékenység során. 
 

2. Második lépésben verbálisan fogalmazzák meg, hogy mivel nincsenek, 
megelégedve cselekedeteik közül, s mit változtatnának meg, mit tennének 
másképp a következő alkalommal. Például körben ülve, állva mindenki mondja 
el egyesével, hogy mi az, ami nem működött számára, mit tehetne 
legközelebb másképp? Rendszeresen felbukkanó élmény, hogy lassúnak 
tartják saját maguk reakcióját egy adott helyzetben. Kórházban a beteg 
gyerekekkel való játék közben például azt fedezik fel, hogy félnek, nem 
mernek a beteg gyerekkel szóba állni, elkezdeni a játékot aztán a kicsik 
lesznek a kezdeményezők, s megtörik a jég. Ebben a NEM MŰKÖDÖTT 
körben jöhet elő, hogy szorongott, visszafogta magát, pedig amint lendületbe 
jött jól tudta magát érezni, és számára és a beteg gyerek számára is örömet 
adott az együtt töltött idő. Ebben az esetben azt kell tudnia a diáknak 
megfogalmazni, hogy nem lépett, nem cselekedett, aztán amikor mégis 
bátorságot gyűjtött az eredmény jó lett, ezért érdemes lesz legközelebb 
hamarabb átlépni ezt a gátat. 

 
Sokszor persze külső körülmények hibáztatása jön elő ezen a ponton, ezt a 
gyakorlat vezetőjének kell tudni kezelni, és megkérni a diákot, hogy magát és 
a saját cselekedeteit értékelje. 
 
3.Miután átbeszéltük a változatni valókat nézzük meg, mik azok az élmények, 
amik büszkeségre adnak okot. Mik voltak a sikereik a programban? Mik azok, 
amit ők tettek és működött, a hasznukra és mások hasznára volt? Itt is 
segíteni kell őket abban, hogy önmagukra figyeljenek, hiszen ők is 
hozzájárultak a programhoz. Még ha nem is feltétlenül tettek szintjén tudják 
megfogalmazni a tanulságaikat, de a véleményüket osszák meg a többiekkel. 
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Ezen gyakorlatok figyelmes folyamatvezetéssel valósíthatóak meg, biztonságos 
légkört kell teremteni, hogy mindenki őszintén megfogalmazhassa az élményeit, 
odafigyeljenek egymásra. A személyes önkifejezésen túl ez a közösségi tanulás 
egyik módszere, amikor meghallgatják egymás véleményét, tanulságait, s közben 
saját magukra is tudják vonatkozatni a másik mondanivalóját. Egy gyerekotthon 
látogatása után hangzott el egy feldolgozó beszélgetés során, hogy azt tanulta meg 
a diák az adott napból, hogy mennyire jó neki otthon, hogy saját szülei vannak, külön 
szobája, s sokkal jobban fogja értékelni ezeket, miután látta, hogy valakinek ez nincs 
meg. Valószínűleg másoknak is tanulság volt ez a mondat. 
 
Elismerés lehetőségei 
 
Iskola kereteken belül érdemjeggyel és különböző fokozatú dicséretekkel illetik a 
diákokat. Ez természetesen az adott rendszerben értékes és szükséges is, de lehet 
alternatív módokban is gondolkodni.  
 
A felnőttekhez hasonlóan a fiatalok is mérhető elismerésekkel tudják bizonyítani, 
hogy ők valamit teljesítettek. Erre egy jó megoldás, ha papír formában, oklevelet 
vagy tanúsítványt állítunk ki a közösségi szolgálatban végzett munkájuk 
elismeréseként. Ezt kiállíthatja a fogadószervezet, vagy a szervező koordinátor, de 
mindenféleképpen legyen rajta a diák neve, a program címe, célja és az 
iskolavezetés, fogadószervezet aláírása, pecsét. Az átadás körülményeit is 
megválaszthatjuk többféleképpen, az osztály előtt, egy szünetben összehívott 
iskolagyűlés keretében, az év végi bizonyítvánnyal egybekötve az iskola előtt, stb. 
 
Lehetnek kevésbé hivatalos formái is. Készíthetünk egyen pólót, pulóvert az 
önkénteseknek emlékül a közös munkáért. Ez egészen egyszerű és persze 
költségesebb módon is megoldható. Divatos kellék lehet még a matrica, toll, mappa, 
vagy kitűző, melyek előállítására lehet szponzort keresni. 

 
Legyen bármilyen tárgyi emlék is az elismerés eszköze a személyes szóbeli 
elismerés nagyon fontos, és ne felejtsük el! 
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14. Közösségi szolgálati program népszerűsítése 
 
14.1. Szükséges-e egyáltalán népszerűsíteni az iskola közösségi 
szolgálati programját? 
 
Talán banális a kérdés, és banálisan egyszerű is rá a válasz. Igen, szükséges. 
 
Amikor létrehoztuk a közösségi szolgálatunkat, akkor természetes, hogy egy 
bizonyos körben ismerni fogják a programot. Tudni fog róla a tanári kar, a diákság, a 
szülők, a fogadószervezetek képviselői. Ehhez kapcsolódóan az első nagy kérdés, 
hogy ők a program népszerűsítői vagy „ellenlábasai” lesznek? 
 
A közösségi szolgálatot népszerűsíteni elsősorban rajtuk keresztül kell. Ha ők nem 
népszerűsítik a programot, akkor egyéb népszerűsítő akciók hiteltelenek lesznek, 
bármennyire is professzionális PR eszközöket vetünk be. 
 
A közösségi szolgálat népszerűsítésének első lépése 0 Ft, de annál több munka: 
meggyőzés és stratégiai kommunikáció eredménye. 
 
A rendelkezésünkre álló eszközök egy csoportja a program népszerűsítésére szintén 
ingyenesek. Az intézmény saját honlapja, belső újsága, faliújsága, és az ott 
kihelyezett hirdetések szintén nem kerülnek egy forintba sem. 
 
Ha jól kommunikáltunk befelé, akkor a program külső népszerűsítése sem feltétlenül 
kerül vagyonokba. Ha a diákok szülei elégedettek a munkával, akkor ők bizony 
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jelentős lépéseket tehetnek a program népszerűsítésért. Ha minden szülő, csak a 
saját munkahelyén tesz meg egyetlen lépést a program népszerűsítéséért, akkor 
máris sok támogatója lehet a programunkban.  
 
Példák: 
 
1, Ha a szülő újságíró, akkor lehet, hogy tud nekünk segíteni abban, hogy felhívja a 
kollégák figyelmét a programunkra. 
 
2, Ha a szülő egy multinacionális cégnél dolgozik, akkor megkérdezheti, hogy 
intraneten írhat-e a programról néhány szót, vagy kitehet-e egy iskolai programot 
népszerűsítő plakátot, vagy egy jótékonysági akcióra felhívást a cég faliújságján. 
 
3, A szülő egyszerűen beszélget a kollégáival, és így az iskola jó híre terjed. 
 
4, Lehet a szülő egy másik iskola pedagógusa, és így akár modellprogrammá válhat 
a programunk egy másik iskola számára. 
 
5, A szülő a munkahelyét beszervezheti fogadószervezetnek. 
 
Ne felejtsük el például, hogy a fogadószervezet média megjelenéseiben is helyet 
kaphat az iskola. 
 
Láthatjuk ugye, hogy eddig a pontig – eltekintve papírköltségektől – tulajdonképpen a 
kapcsolat és munka minősége elég a program népszerűsítésére. 
 
A programot, ha mindenki csak a baráti, családi körében népszerűsíti, akkor további 
körrel növekszik a programot örömmel köszöntők száma, erre alkalmas lehet a 
közösségi hálók használata. 
 
Felhasználhatunk természetesen egyéb lehetőségeket a program népszerűsítésére, 
pl. a médiát. Közismerten vannak olyan műsorok, újságok, amelyek szívesen 
ellátogatnak nagyon messzire, mélyszegénységben élő településekre is, ha ott 
érdekes események történnek. „A médiának nincs témája” – mondta egyszer egy 
televíziónál dolgozó munkatárs. Nyugodtan higgyük el, hogy egy tömören 
megfogalmazott, érdekesen megírt hír, amit az adott újság szerkesztőségébe, vagy 
helyi és országos televízió vagy rádió központi e-mail címére küldünk, bármikor 
érdeklődésre tarthat számot. 
 

14.2. Kinek a feladata a szolgálat népszerűsítése?  
 
Az előzőekben írtakból látszik, hogy a programvezetőn sok minden múlik, de ha el 
tudja fogadtatni a programot, akkor gyakorlatilag a népszerűsítésben csak töredék 
szerepe van, minden mást a többi célcsoport elvégez. A program pozitív beépítése a 
köztudatba tehát mindennél fontosabb. 
 

14.3. Milyen előnyökkel jár, ha népszerűsítem a programom? 
 
- megismerik az iskolai közösségi szolgálatot 
- jobban bíznak az iskolai intézményrendszerben, humánusabbnak fogják tartani 
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- potenciális adományozókat találhatunk 
- növekszik az intézmény népszerűsége 
- példává válhat az iskola 
- kevesebbet kell fegyelmezni a pedagógusoknak 
- növekszik a belső összetartozás 
- tanári karban bizonyos feszültségek oldódnak 
- büszkeség tölti el a diákot az iskolájával, szolgálatával kapcsolatban 
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15. Tematikák 
 
15.1. Tréningtematika – ötlet, ha szociális vagy egészségügyi 
intézménybe irányítjuk a fiatalokat 
 
NYITÓKÖR  
Különböző képeket/idézeteket elhelyezünk a körbeültetett diákok között középen. 
Megkérjük őket, hogy válasszanak egyet, és mondjanak arról néhány szót, illetve 
mondják el keresztnevüket. 
 
A képek és az idézetek jó, ha a segítés vagy a várható iskolai közösségi szolgálat 
feladatainak témaköréhez illeszkednek. 
 
SZOLGÁLÓK TULAJDONSÁGAI  
5-8 percben kérjük a résztvevőket, hogy dolgozzanak önállóan. Vegyenek elő egy 
lapot, felezzék el egy vonallal, írjanak fel az egyik oldalra egy pluszjelet, a másik 
oldalra egy mínuszjelet, és gondolják végig, hogy szerintük mi az a tulajdonság, ami 
segítheti egy iskolai közösségi szolgálatban résztvevő munkáját, és mi az, ami 
gátolhatja. 
 
A pluszjel alá írják fel a segítő, a mínuszjel alá a gátló tulajdonságokat. 
 
A fennmaradó 20 percben közösen gyűjtsük össze a tulajdonságokat, kezdve a 
pozitív tulajdonságoknál, majd folytatva a negatív tulajdonságokkal. Minden 
tulajdonságnál érdemes megkérdezni a diákot, hogy ezt miért tartotta fontosnak, 
vagy tud-e nekünk mondani egy történetet, hogy az adott tulajdonság miért fontos. 
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Ezekre ötleteket az alábbiakban adunk. Ha ez megtörtént, akkor természetesen 
biztosítjuk őket, hogy senkiben sincs meg az összes pozitív tulajdonság, hanem azért 
gyűjtöttük össze azokat, hogy az adott helyzetekben legyenek számunkra 
iránymutatók.  
 
A szolgálatot segítő tulajdonságok: 
 
Önzetlen szeretet, belső indíttatás, empátia, hit. 
 
Elfogadás, nyugalom, türelem, nyitottság, derű, tisztelet, érdeklődés, határozottság, 
bizalom, alázat, testi-lelki erőnlét, megbízhatóság, pontosság, tapintat. 
 
Kreativitás, spontaneitás, értő figyelem, hallgatás képessége, kommunikációs 
készség, „szakmai ismeretek”, belső érzések tiszteletben tartása, helyzetfelismerés, 
lényeglátás, mértéktartás. 
 
Kitartás, természetesség, önbizalom, őszinteség, felelősségvállalás, titoktartás, 
érintés, megjelenés. 
 
Szeretet, gyengédség, önbizalom, kedvesség, jóindulat, segítőkészség, béketűrés, 
lelkiismeretesség, alázat, becsületesség, elkötelezettség, döntésképesség, érzelmi 
intelligencia, emberség, optimizmus, szociális érzékenység, komolyság, 
figyelmesség, megfontoltság, bizalomkeltő kommunikáció, a non-verbális és 
metakommunikációs jelek és jelzések jó felismerése. 
 
Az önkéntes segítő tevékenységet gátló tulajdonságok: 
 
Túldominancia, önmagam kivetítése, különcködés, türelmetlenség, bizalmaskodás, 
erőszakosság, meggondolatlanság, tolakodás, előítélet, modortalanság, 
bizonytalanság. 
 
Túlzott: kíváncsiság, szánakozás, empátia, közömbösség. 
 
 
 
METAKOMMUNIKÁCIÓ  
 
Érdemes a fiataloknak egy blokkban beszélni a metakommunikáció jelentőségéről. 
 
Metakommunikáció és típusai 
Metakommunikáció (beszéd nélküli kommunikáció) a kezdetek óta létezik, de 
tudományosan csak az utóbbi évtizedekben foglalkoznak vele, népszerűségre az 
1970-es években tett szert. Jelentősége nagyon nagy, az élet minden területén: 
magánélet, munka világa, állásinterjúk, szabadidős tevékenység stb. 
 
Különbözőségek 
 
Kultúránként 
Nem kétséges, hogy kultúránként más és más hagyományok, jelzések vannak. Ahol 
nagyobb a népsűrűség (Ázsia), az intim zóna sokkal kisebb, mint Európában. 
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Életkorok szerint 
Egyes gesztusok gyorsasága, és hogy mennyire szembetűnő, az egyén életkorával 
is összefüggésben áll. 
 
pl. Ha egy 5 éves gyerek hazudik, rögvest önkéntelenül szája elé kapja egyik vagy 
mindkét kezét. Ez a gesztus az egész élet során használatos marad, csupán 
alkalmazásának tempója változik. Ha egy tizenéves hazudik, ő is szájához emeli a 
kezét, de a feltűnő mozdulat helyett az ujjak könnyedén körülsimítják az ajkat. 
Felnőttkorra ez a gesztus még jobban kifinomul, automatikusan a szájához tenné a 
kezét, de végül csak az orrát érinti meg. A példa mutatja, hogy idővel az ember 
gesztusai mesterkéltté, és kevésbé szembetűnővé válnak. 
 
Nemenként 
Nők: általában jobb észlelők. Köznyelvben ezt úgy mondjuk, hogy „női megérzés”. Az 
a szerencse, hogy egy kis szorgalommal a metakommunikációs érzékenység jól 
fejleszthető, így a férfiaknak is van esélyük! 
 
NEM KOMMUNIKÁLNI LEHETETLEN. A célcsoporttal való munkánk során akár 
akarjuk, akár nem, tudatosan, tudattalanul, hatást gyakorlunk a célcsoport tagjainak 
gondolkodására és érzelmeire. Ha nem használjuk a kommunikáció legnyilvánvalóbb 
eszközét, a nyelvet, akkor is számtalan információt közlünk megjelenésünkkel, 
arckifejezésünkkel, testtartásunkkal, öltözékünkkel. 
 
A KOMMUNIKÁCIÓ LELKI SZÜKSÉGLET, minden ember igénye, testileg-lelkileg 
egészségesnek vagy betegnek egyaránt. 
 
A segítők alapvető érdeke és feladata, hogy a kommunikáció és metakommunikáció 
törvényszerűségeit elsajátítsák. Ha egy segítő megtanul vagy tud jól kommunikálni, 
illetve ismeri és érti a metakommunikációs jelzéseket is, az nagyon nagy érték.  
 
Viszont! Ahhoz, hogy igazán hitelesek legyünk, a kettőnek összhangban kell lennie! 
 
Példa 1: Egy kórházi beteg váratlanul azt kérdezi, hogy meg fog-e gyógyulni? (És 
ugye erre a választ mi nem tudhatjuk.) Ha a segítő igennel, vagy egy sablonnal 
válaszol, akkor is a verbális közlésünkkel egy időben árulkodó metakommunikációs 
üzeneteket küldünk. Zavart tekintetünk, feszengésünk, hangunk árulkodik beszédünk 
hamisságáról. 
 
Példa 2: Egy fogyatékkal élő kérdezi: van ideje beszélgetni? 
Segítő: igen! 
 
Mindeközben a segítő az óráját nézi, és az ajtót figyeli: természetes, hogy ebben az 
esetben sem hiteles a kommunikáció. 
 
Zóna távolságok 
Megbeszélni együtt, hogy melyik távolság megfelelő a diák és a célcsoport között, pl. 
a kapcsolat elején, illetve a végén, vagy egy általunk már korábbról ismert 
személynél. 
0,6 m intim zóna 
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1,2 m személyes 
1,6 m társas 
3 m nyilvános 
 
GYERMEKEK ÉS A LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT 
METAKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK 
Ha gyermekek a célcsoport, ahova a diákok mennek (árvaház, gyerekkórház, 
játszóház, óvoda, gyermekek fogyatékos intézménye stb.), akkor érdemes pár szót 
ejteni erről a témáról. 
 
Általánosságban elmondható, hogy a gyermekek őszinték és igen szembetűnők a 
metakommunikációs jelzéseik is, pl., hazudik: száját takarja el, nem akar hallani 
valamit: füleit befogja, nem akar látni valamit: szemét takarja.  
 
Vokális eszközök 
Ne legyen monoton, pl. egy mese felolvasása. 
Hang lehalkítása: figyelem összpontosítása. 
Hang felemelése: általában nem szerencsés (veszély esetén kell csak). 
Csönd – kétféle csöndet ismerünk: a „süket” csöndet, ami a kínos szituációk 
jellemzője, és a „megértő” csöndet, amikor valami megérint bennünket, és 
együttérzésünk jeleként nem szólalunk meg, vagy figyelem felkeltése érdekében. 
Jó hangszín – gyerekek számára izgalmasak a különböző hangszínek. 
 
Testbeszéd 
Mosoly – a diák figyelje meg saját mosolyát a tükörben. 
Kézzel megtámasztott fej: unalmat fejez ki egy játszóházban. 
Kéz összecsapása kifejezheti: „de ügyes vagy!”. 
Két tenyér összedörzsölése kommunikálhatja egy játékban: vár egy jó, új gondolatot. 
 
Fej mozgatása, bólogatás tudathatja a másikkal, hogy értőn figyel. 
Sokáig lefelé hajtott fej: elbizonytalanítja a gyereket. 
Merev ülés: zavart kelthet egy gyerekben. 
Szemkontaktus: az esetek 70 százalékában tartsuk a szemkontaktust. 
 
Térköz szabályozása 
Érintés: simogatás – kéz és váll megérintése a legkevésbé „kockázatos”. 
Társasjátékoknál alapvetően közeli a kapcsolat – ennek a határaira figyeljen a diák. 
Intim zóna: ha ölbe vesszük a gyereket, vagy megsimogatjuk, figyeljünk arra, hogy 
azzal beléptünk a gyerek intim zónájába, amire nem biztos, hogy kaptunk 
„engedélyt”. 
 
Kulturális szignálok 
Ha ismerettel rendelkezünk a kulturális szignálokról, akkor kérdések nélkül is sokat 
megtudhatunk a gyerekek anyagi helyzetéről, körülményeiről, hozzátartozóiról, 
látogatóiról, világnézetéről. 
Pizsama – tiszta, vasalt pizsama egy gyerek esetében utalhat gondoskodó 
hozzátartozókra. 
Hajviselet – tiszta, ápolt haj, esetleg frizura utalhat szintén gondoskodó háttérre. 
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Saját játékok – milyen mennyiségű, típusú és minőségű játéka van a gyereknek, ez is 
utalhat a szülők/gondviselők anyagi helyzetére, szocializáltságukra, társadalmi 
helyzetükre. 
Éjjeliszekrény/vagy egy lakóotthonos szekrény – a benne található édességek 
mennyisége, milyensége, könyvek, egyéb tárgyak, a szekrény tisztasága szintén 
sokat elárul a gyerekről és arról, hogy környezete mennyire gondoskodó. 
 
FELNŐTTEK 
Ha felnőttek vagy idősek lesznek a célcsoportunk tagjai (pl. idősotthon, fogyatékkal 
élők intézményei, kórház), akkor érdemes beszélnünk a felnőttekről is. 
 
Szemkontaktus 
Ha jó kapcsolatot akarunk kiépíteni valakivel, pillantásunknak az idő 60–70 
százalékában találkozni kell az övével. 
Testbeszéd 
Mosoly. 
Testtartás és ülés egy idősotthonban élő ágya mellett. (Bemutatni! Egyik előadó a 
lakó, másik a segítő, megkérdezzük, bizonyos szituációkban mit érez a lakó. Pl. 
merev ülés, túl laza ülési mód, türelmetlen/lábrázó ülés). 
Fej mozgatása, bólogatás 
Kulturális szignálok 
Hajviselet. 
Éjjeliszekrényen könyvek, fényképek, Biblia. 
A ruházat állapota. 
Éjjeliszekrényen/szekrényben rend. 
Beszéd nélkül is számtalan információt rejtenek. 
Térközszabályozás 
Különbség van, ha teljesen ismeretlen, illetve ha ismerős az illető. 
Érintés: kézfogás, puszi, ölelés, kézrázás férfiak között, fésülés, fürdetés. 
Az érintés adni tudásában és fogadásában igen eltérőek a különbségek, szabályok 
hiányában csak saját érzékenységünk adhat támpontot. 
Vokális eszközök 
Hasonló, mint a gyerekeknél, de érdemes arra figyelni, hogy sok idős ember 
rosszabbul hall, ezért lehet hangosabban beszélni. Természetesen csak annyira, 
hogy az se az illetőt, se a szoba/lakótársait ne sértse és zavarja. 
 
A testbeszéd tanulása 
Ha naponta 5–10 percet szánunk rá, sok dolgot tanulhatunk. 
KIT figyeljünk? 
A társadalom szolgáltatja ezen a területen a legjobb kutatási és kísérleti terepet. 
Szomszédot, barátot, tanárt, párunkat, és önmagunkat. 
 
MIKOR? Bármikor, ha az a másikat nem sérti. 
 
HOL? Alkalmas minden hely, ahol emberek találkoznak, vagy érintkeznek 
egymással: mozi, repülőtér, iroda, iskola, stb. 
 
TV! Nézzük hang nélkül 5 percig, aztán vissza a hangot! Figyeljük meg, hogy a 
metakommunikatív jelzésből jól következtettünk-e a témára? Idővel egy egész 
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műsort, vagy filmet is végignézhetünk hang bekacsolása nélkül, és éppúgy megértjük 
a cselekményt, mint a siketek. 
 
A testbeszéd megértése 
A testbeszéd lefordításához a legtöbb ember csak ösztönösen ért, ha ért egyáltalán. 
Ősöktől, családból hozott metakommunikáció fontos és ezeket tovább örökítjük 
utódainkra. 
 
Egyes megnyilvánulásokat nem elég érteni, összefüggésben kell azokat vizsgálni. 
(Ahogyan a szavak is csak szövegösszefüggésben értelmezhetőek, úgy egyes 
gesztusok is a környezettel, szituációval együtt értelmezhetőek csak.) 
 
SZÜNET 
 
LEHETSÉGES FELADATOK  
A diákok feladata, hogy gyűjtsék össze csoportokban, hogy szerintük milyen 
feladatuk lehet nekik, mint diákoknak a célcsoport mellett. A felkészítő feladata, hogy 
egészítse ki azokkal a feladatokkal, melyek nem hangzottak el, és javítsa az 
esetleges téves elképzeléseket. 
 
Vegyük sorra az egyes célcsoportokat. És 3 dolgot mindenképp vegyünk végig 
világosan a diákokkal. 
Az egyik a lehetséges feladatokat, a másik, hogy a kompetenciahatárai hol lesznek 
az adott terepen a diákoknak, a harmadik pedig, hogy a célcsoportomnak van-e 
tipikus külső jegye vagy pszichés jellemzője. 
Például 

- szellemi vagy testi fogyatékkal élők 
- hajléktalanok 
- idősek/betegek 
- beteg gyerekek  
- gyerekotthon 
 

Feladatok fokozatossága 
 egyszerűbbtől haladjunk a bonyolultabb kihívások felé 
 veszélytelenebb, rutinosabb feladattal kezdjük, majd úgy haladjunk a kihívást 

jelentők felé 
 1. alkalom a helyszínen – ennek az a célja, hogy a terepet megismerje, helyi kis 

elméleti-gyakorlati felkészítést kapjanak, de a konkrét feladatokba lehetőség 
szerint még ne kezdjenek bele 
 személyzetnek mutassák be őket 

 2-3 alkalom – célszerű, ha azzal telik, hogy minél több feladattal ismerkedjenek 
meg diákjaink 

 1-3 hónapra mondjuk, hogy az a próbaidő -  
 ne kezdjünk bele mély beszélgetésekbe 
 apróbb és a hétköznapi életben már korábban gyakorolt feladatokat 

végezzenek 
 ne keressenek a kihívásokat 
 ne keressék a legsúlyosabb állapotban lévő fogyatékost, a 

legrenitensebb lakóotthonost, a legsúlyosabb állapotú beteget és a 
legkötözködőbb hajléktalant 
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 ne menjenek bele olyan helyzetekbe, amelynek nem lehet tudni, hogy 
mi lehet a végső kimenetele 

 súlyosabb állapotú személyekre ott a szakszemélyzet, nekik az is 
segítség, ha a könnyebb dolgokat végeznek a tanulók 

 4. hónaptól 
 ekkor már a diákok jól és biztonsággal végzett feladatokat végeznek  
 van egy tanult rutin, amiben a diákokkal lévő felnőttnek tudják, hogyan 

tudnak segíteni 
 ekkorra tudják felmérni, hogy mekkora fizikai erő kell bizonyos 

tevékenységekhez, és ha rendelkeznek ekkora erővel, akkor 
elvégezhetik azokat 

       
 Lelki segítségnyújtás 

 eleinte mindenképp csak felszínes beszélgetésekbe szabad belemenni 
 később ha valaki alkalmasnak érzi magát mélyebb beszélgetésekbe is 

belemehet 
 gyerekekkel való beszélgetésnél figyeljünk arra, hogy nagyon szókimondók 

és néha többet tudnak a helyzetükről, mint gondolnánk 
 
ÉRZÉKENYÍTŐ JÁTÉK 
Felállítjuk a diákokat egy vonalban egymás mellé úgy, hogy mindenki előtt legyen 
akkora tér, hogy 5-6 lépést tudjon tenni. Felteszünk kérdéseket – esélyegyenlőségi 
témájúakat – és kérjük, hogy ha valaki igennel válaszolna az adott kérdésre, akkor 
lépjen egyet előre, ha nemmel, akkor maradjon ott, ahol áll. 
 
Általános tapasztalat, hogy 5-6 kérdés után lehet látni, hogy ki előrébb, ki hátrébb áll, 
ez mutatja, hogy nem egyenlő eséllyel indul mindenki az életbe. 
 
Fel lehet hívni a diákok figyelmét, hogy ha a hátrányos célcsoportokba tartozók 
többségét kérdeznék, akkor lehet, hogy több lenne a hátrébb állók aránya.  
 
Kérdések – példák: 
Nagyvárosban születtél? 
Mindkét szülőd diplomás? 
Van nyelvvizsgád? 
Nem voltál még súlyos beteg? 
Mindkét szülőd él? 
Családi házban laksz? 
Voltál idén külföldön nyaralni? 
Nem vagy fogyatékkal élő, és nincs fogyatékkal élő a családodban. 
 
A játék sokat segít abban, hogy beleéljék magukat mások helyzetébe. Érdemes 
utána megkérdezni őket, hogyan érezték magukat. 
 
 
EGÉSZSÉGÜGYI/SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYZETÉNEK PSZICHÉS 
JELLEMZŐI 
 két nagy véglet   

 szívvel-lélekkel 
 kiégés, elfásultság 
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 jelenkori egészségügyi, oktatási és szociális szféra átalakítása következtében 

lévő nehézségek ismertetése 
 alacsony fizetés 
 megbecsültség hiánya 
 eszközhiány, gyógyszerhiány, munkaerőhiány, egyáltalán a hiányok... 
 Miért nem köszön a személyzet? 
 Miért lehet ideges a személyzet? 

 Mindkettő kérdésre ötletek a fiataloktól 
 Ne ítéljük el őket, ők minden nap ott vannak a terepen 8-10-12 órában, mi 

hetente/2 hetente/havonta 1szer jövünk 2-5 órában 
 ha szeretnének szakmát váltani ezek a szociális és egészségügyi dolgozók vagy 

pihenni, akkor erre nincs lehetőségük 
 nincsenek rendesen felkészítve a veszteségek feldolgozására és elviselésére 

(halál, hosszas kínlódás, lakóotthonokban élők szomorú sorsa) 
 

o szívvel-lélekkel 
- általában elmondható, hogy a személyzet nagy része szívvel-lélekkel végzi 

munkáját 
- kevés anyagi megbecsülés mellett is szeretettel viszonyulnak másokhoz 
 sokszor jó humorérzékkel kezelik a nehéz helyzeteket 
 erős elköteleződésük van a célcsoport iránt 

 
 
ÖNMAGUNK PSZICHÉS JELLEMZŐJE 
Ami a diákot is komolyan fenyegetheti, ha bizonyos szabályokat nem tart be, az a 
„kiégés”. 
 
Szabályok: 
Egyszer végezzünk szolgálatot hetente 2-5 órában maximum. 
Ne kísérjük a kliens életútját csak az előre meghatározott helyen és időben! 
Ne vonódjunk bele túlságosan a kliens és a hozzátartozók életébe! 
Tartsuk be a szüneteket! 
Ha magánéleti, iskolai problémánk van, ne menjünk szolgálatot végezni! 
Ha betegek vagyunk (ha „csak” náthásak, akkor sem) ne vállaljunk közösségi 
szolgálatot! 
 
 
HALÁL, HALDOKLÁS, GYÁSZ, VESZTESÉG 
Diákokkal beszélgetés a TV-ben látható halálesetekkel kapcsolatban. 
Hány embert láttál már TV-ben meghalni? 
Hány gyereket láttál már TV-ben meghalni? 
Hány felnőttet láttál már meghalni „élőben”? 
Hány gyereket láttál már meghalni „élőben”? 
Nem vagyunk tisztában a halállal. 
Legtöbben nem küzdöttünk meg a saját halálunkkal, aminek oka a fiatalság. 
Nem annyira természetes része a halál az életünknek, mint a „régieknek”, ahol a 
gyerekek falun általában már gyermekkorukban láttak halottat. 
Nem kell és nem szabad ezekbe a helyzetekbe a diákoknak bevonódni. 
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HALDOKLÁS/VESZTESÉG ÖT FÁZISA 
Ha valaki haldoklik vagy valamilyen veszteség éri (amputálják pl. a lábát, de az élet 
egyéb területén jelentkező veszteségekre is igaz), azt mondjuk, hogy általában öt 
fázison megy keresztül, mire – ideális esetben – elfogadja a helyzetét (Elisabeth 
Kübler Ross modellje). 
 

- elutasítás/tagadás- „lehetetlen, hogy ez velem történik”  
- düh – semmi sem jó ilyenkor a kliensnek 
- alkudozás – megígérek mindent, hogy csak, hogy a veszteség ne következzen 

be 
- depresszió – ráébredek, hogy elkerülhetetlen a veszteség 
- elfogadás- elfogadom a veszteséget 

 
Érdemes egy-egy nehezebb beszélgetés alkalmával végiggondolni, hogy akivel 
beszélgetek melyik fázisban van. Sokat segít abban, hogy ne legyenek előítéleteink, 
és megértőbbek legyünk mások iránt.  
 
 
BESZÉLGETÉSTECHNIKÁK  
Érdemes a diákokkal egy csoportos gyakorlatot végezni. Felvázolunk egy szituációt. 
Például azt, hogy egy intézetben van a közösségi szolgálatot teljesítő diák, és 
beszélget egy lakóval, aki nem szereti a nevelőjét. Kérünk egy diákot, aki ez esetben 
az intézetben élő fiatalt fogja játszani, a felkészítő képzést tartó pedig lesz a diák. 
Elkezdődik egy beszélgetés, és ahol a felkészítést tartó azt érzi, hogy a diák (a 
lakóotthonban lakó szerepében) mondott egy fura/nehéz/érdekes mondatot, ott 
megállítja a párbeszédet. Ez a mondat lesz, amire ettől a ponttól egyetlen 
mondatban válaszolni kell a többi diáknak. Nem magyaráznia kell a mondatot, nem 
értelmeznie, hanem egy mondatban reagálni. Amikor a diák (aki benne van az 
intézetben lakó fiatal szerepében) hallja ezeket a mondatokat, kérjük meg arra, hogy 
csak érzés szinten reagáljon arra, hogy az elhangzott mondat hogyan érintette 
érzelmileg. A végén azokat, amelyek pozitívan hatottak rá, újra elmondjuk. Mindig 
azok a mondatok vannak a legnagyobb pozitív hatással, amelyek az érzést 
megértették a másikban. 
 
Érdemes úgy kiválasztani a diákot, akivel a szituációban ül a tréner, hogy az 
osztályközösség/csoport szavazza meg, hogy szerinte ki a legempatikusabb a 
csoportból.  
 
  
Néhány JÓTANÁCS a beszélgetés megkezdése előtt 
 
Ami az önkéntes segítő, és amit képvisel, az hangosabban beszél, mint amit mond. 
Vegyük figyelembe, hogy amikor valaki kiszolgáltatott, hamarabb kiborul, 
könnyebben elveszíti perspektíváját. 
Ha valaki megnyílik és beszél a saját bajáról, annak „gyógyító” értéke van. 
A legfontosabb mindig a kliens kényelme és nem a látogatóé. 
Köszönj lehetőség szerint mindenkinek! 
Légy pozitív és kerüld a negatívumokat! 
Gyerekek és fiatalok esetében mindig fontos, hogy kérdezd meg az illető életkorát, 
mert lehet, hogy valaki az élethelyzete, betegsége, fogyatékossága következtében 
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korántsem annyinak néz ki, mint amennyi (ne lepődj meg senkinek se a korán pl., ha 
valaki 8 évesnek néz ki, de kiderül, hogy 14, akkor ne mondd, hogy „Hú! Pedig 
ennyinek meg ennyinek néztelek”). 
Sose kérdezd a kórházban a betegtől, hogy mi a betegsége! 
Titoktartás! 
Sose vitatkozz a klienssel! A vita célja az ellenfél legyőzése. Ha valamivel nem 
értesz egyet, finoman jelezheted, de ne törekedj azonnal meggyőzésre. 
 
ZÁRÓ JÁTÉK 
A diákokat megkérjük, hogy álljanak sorba, és hagyják el az adott termet. Felkérjük a 
sorban az első embert, hogy üljön le velünk szemben, és hallgasson meg egy 
történetet (általában rövid meserészlet), és próbálja meg visszamondani a 
következőnek azt, amit hallott. Senki nem kérdezhet vissza a másiktól, és mindenki 
csak egyszer hallgathatja végig a történetet. Mire az utolsó ember visszamondja 
mindenki füle hallatára a történetet, addigra gyakorlatilag az eredeti történetből 
általában semmi nem marad. 
 
Ez vidám feloldása a tréningnek, és indirekt módon ösztönzi a fiatalokat a jobb 
odafigyelésre, koncentrálásra. És mindenki személyesen átélheti azt a 
kommunikációs igazságot, hogy közlés nem egyenlő befogadással. 
 
ELKÖSZÖNÉS, MEGKÖSZÖNÉS 
 
 

15.2. A tapasztalati tanulás Kolb modellje 
  
Az önkéntes tevékenység tanulási folyamatát Kolb modelljével szemléltetjük. 
A modell a tapasztalati tanuláson alapszik, az elméletet David A. Kolb (1976; 1981; 
1984) és munkatársa Roger Fry (Kolb and Fry 1975) írta le. Négy fázisból áll a 
körmodell elmélete: 

 
 
A tapasztalati tanulás az önkéntes tevékenység során: 
 
A szolgálatot végző csoportot a koordinátor, pedagógus segíti a szerzett élmények 
feldolgozásában annak érdekében, hogy szociális és életviteli készségeik, 
önállóságuk és szociális érzékenységük fejlődjön. 
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A program során két alapvető tevékenység követi a Kolb-féle modellt, a 
következőképpen: 
 
Önkéntes tevékenység: A fiatal önkéntesek részvétele a programban maga a 
konkrét tapasztalatok megszerzése (maga a cselekvés) és a saját és mások 
cselekvéseinek a megfigyelésével az elsődleges reflexiók kialakulása, kialakítása. 
 
Feldolgozó óra: A program helyszínén, vagy utána az iskolában a koordinátor vagy 
pedagógus segítenek abban, hogy a diákok munkájuk jelentőségét és a felmerülő 
szociális kérdéseket elemezzék, értékeljék. A találkozókon civil szervezetektől 
meghívott vendégek is tarthatnak előadásokat saját munkájukról és közösségi 
szerepükről. Fontos szerepe ezeknek 
az összejöveteleknek, hogy a szociális és életviteli kompetenciákat, készségeket 
(kommunikáció, probléma megoldás, konfliktuskezelés, együttműködési készség, 
stb.) a saját tapasztalataik feldolgozásával fejlesszék a diákok. Ekkor történik meg a 
tapasztalatok és reflexiók alapján a tanulságok levonása, általánosítás (elméleti 
koncepciók létrehozása) és az új cselekvésbe (következő szolgálati munkába) való 
beépítése, tervezése, azaz az új helyzetben való kipróbálása. 
 
 
 


