KEDVES DIÁKUNK!
Tájékoztató az iskolai közösségi szolgálatról
Az alábbiakban szeretnék néhány fontos gondolatot megosztani veled az iskolai közösségi szolgálatról. Az egyéb
felmerülő kérdésekre készséggel válaszolok; e-mailcímem: pasztorne.ibolya@citromail.hu
Bizonyára már hallottál róla, hogy 2016. január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele
50 óra közösségi szolgálat teljesítése.
Miért is fontos a közösségi szolgálat? Mit adhatsz, mit nyerhetsz vele?
Közületek biztos sokan felteszik magukban a kérdést, hogy miért is van erre szükség. Ehhez kapcsolódva ajánlom
megszívlelni a következő gondolatot Máté evangéliumából: „Aranyszabály: mindaz, amit szeretnétek, hogy
megtegyenek nektek az emberek, tegyétek meg ti is nekik.”
Mi is a közösségi szolgálat tulajdonképpen?
A közösségi szolgálat anyagi érdektől független tevékenység, amelynek lényege, hogy valamely helyi közösség
javát szolgálja, ebből adódóan az iskola / lakhely környékén kell teljesíteni. Egyénileg és csoportosan is
végezheted.
A közösségi szolgálat célja
A közösségi szolgálatban a kettős cél elve érvényesül. Ez azt jelenti, hogy egyszerre érvényesül a szolgálatjelleg,
vagyis más emberek segítése, valamint az élménypedagógia alapú tanulás is. Azt valószínűleg senki nem vitatja,
hogy egy jól működő társadalomban segíteni kell a bajba jutottakon. Azonban a segítségnyújtást is tanulni kell;
erre ad lehetőséget a közösségi szolgálat.
Az IKSZ révén számos készséged fog fejlődni, pl. a kommunikációs készséged, az empátiád, vagyis a beleérző
képességed, tapasztalatokat szerzel majd az együttműködés és a felelősségvállalás terén. Ezek mind nagy
hasznodra lesznek személyes kapcsolatok kialakítása során a magánéletben és munkavállaláskor egyaránt.
Milyen tevékenységi körökben végezhetsz iskolai közösségi szolgálatot?
a) egészségügyi
b) szociális és jótékonysági
c) oktatási
d) kulturális és közösségi
e) környezet- és természetvédelmi
f ) polgári- és katasztrófavédelmi
g) közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős
emberekkel
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél: bűn- és baleset-megelőzés
Csak olyan tevékenységet végezhetsz, amelyet az iskola koordinátorával, azaz velem (Pásztorné Zámbori Ibolya
tanárnő) előzőleg egyeztettél, valamint a jelentkezési lapon szülőd/ gondviselőd aláírásával is jóváhagyott.
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Helyileg hol végezhető a közösségi szolgálat?
Mivel a helyi közösség segítése kulcsszó a jogszabályi háttérben, ezért csak Szegeden vagy lakhelyeden, ill.
annak környékén vállalhatsz közösségi munkát. Ha külföldön laksz, akkor ott is végezheted.
A részrehajlás elkerülése végett családtagnál vagy családtag közvetlen munkahelyén nem végezheted az IKSZ-t.
Ezzel én is nagyon egyetértek, nem támogatom a „csak tudjuk le minél hamarabb” elvet. Nagyon szeretném, ha
megértenéd, hogy ezzel jobb emberré válhatsz, jobban megérted majd társaidat és a világot is.
Iskolán belüli közösségi szolgálat végzése
Gyakori kérdés, hogy iskolán belül lehet-e IKSZ-t végezni. Lehet, de ez maximum az 50 óra felét teheti ki,
hiszen éppen a segítő jelleg, az új emberekkel, új közösségekkel való megismerkedés az iskolai közösségi
szolgálat lényege! Amennyiben mégis úgy döntesz, hogy néhány órát az iskolában teljesítesz, végezhetsz
pl. korrepetálást vagy „iskolaszépítő” tevékenységeket (kerítésfestés, kertrendezés stb.), hogy az itt tanuló,
dolgozó közösség jobban érezze magát. Az olyan jellegű tevékenység, amelyet egyébként is végzel
pl. diákönkormányzati, sportegyesületi, énekkari stb. nem számoltatható el közösségi szolgálatként. Nem tartozik
ebbe a tárgykörbe a tankönyvosztásban való segédkezés sem.
Milyen a közösségi szolgálat időbeosztása?
Ajánlott 9-11. évfolyamon arányosan elosztva elvégezni, hogy 12.-ben már az érettségire koncentrálhassatok.
Szintén javaslom, hogy egy-egy tanévben több területen is próbáld ki magad!
„Egy óra” időtartam 60 percet jelent, egyszerre minimum ennyi szolgálatot kell teljesítened. Tanítási napokon
maximum napi 3 órát, hétvégén és tanszünetben maximum napi 5 órát vállalhatsz.
Egy nap csak egy helyen végezhetsz IKSZ-t. 18 év alatti diák éjjel (20 és 6 óra között) NEM végezhet munkát!
Milyen a közösségi szolgálat dokumentációja?
Az iskola részéről a fogadóintézménnyel kötött együttműködési megállapodás a legfontosabb.
Választhatsz a fogadóintézmények listájáról, amelyet honlapunkon találhatsz meg: Hírek, információk fül, ezen
belül Közösségi szolgálat, itt pedig Fogadó intézmények listája. Fontos, hogy jelezd felém a választásodat, hogy
elindíthassam az együttműködési megállapodás megújítását.
Nagyon jó néven vesszük, ha Te magad is javasolsz fogadóintézményt, ahol szeretnél közösségi szolgálatot
végezni. Azzal szintén meg kell kötnöm az együttműködési megállapodást.
Számodra elsősorban a jelentkezési lap és a közösségi napló lesz fontos.
A jelentkezési lapon kell megjelölnöd azokat a területeket, ahol szeretnél közösségi munkát végezni,
a dokumentum második felében pedig egyik szülőd vagy gondviselőd aláírásával igazolja beleegyezését.
A közösségi szolgálati napló vezetése pedig a Te felelősséged lesz.
–

rögzítened kell benne, hogy mikor, hol és milyen tevékenységet végeztél

–

ne feledkezz meg arról sem, hogy a napi szolgálat végén lepecsételtesd a fogadóintézménnyel.
Tartalmas és sikeres közösségi szolgálatot kívánok mindannyiótoknak!
Üdvözlettel:
Pásztorné Zámbori Ibolya tanárnő,
a közösségi szolgálat koordinátora
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