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Absztrakt 
A jelenleg hatályos 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről előírja, hogy 2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfel-
tétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A közösségi szolgálat egy olyan tevékenység, melyet a fiatalok önálló választásuknak 
megfelelően, saját érdeklődési körük, értékeik mentén végezhetnek középiskolai tanulmányaik során, ezzel szolgálva egy kö-
zösség érdekeit, formálva saját személyiségüket. A publikáció bemutatja, hogy egy gyógypedagógiai intézmény milyen úton 
indulhat el és hogyan vehet részt a fogadó intézményi szerep megszervezésében. 
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A közösségi tevékenységek indokoltsága, filozófiája 
 
Egy ideális, demokratikus társadalomban a tagok képesek egymás mellett élni, elfogadó 
és befogadó attitűddel viszonyulnak egymáshoz, a valamilyen szempontból hátrányos hely-
zetű csoportokat sem hagyják magukra. Életkortól függően más-más lehetőségek adód- 
nak a támogatásra, az aktív beavatkozásra, melyek végső feladata a felnőtté válás idejére 
a felelősségvállalás személyes szintjének kialakulása. Az együttélés szabályai már a korai 
életkorban kezdenek tudatosulni, majd folyamatosan formálódnak, a családi és a környe-
zeti hatások nevelő befolyása mellett. Az intézményi nevelés, oktatás feladata az új isme-
retek átadása, a kompetenciák fejlesztése, a szociális interakciók lehetőségének megte-
remtése mellett az attitűdformálás, az értékrendek, normák átadása, közvetítése is. Kiemelt 
pedagógiai cél a fiatalokban a különbözőség tiszteletét, értékként való kezelését és az egy- 
más iránti tudatos felelősségvállalást (és annak igényét) kialakítani.  

Az iskolai közösségi szolgálatba való bekapcsolódás elvezethet az önkéntes tevékeny-
ség végzéséhez, a társadalmi felelősségvállalás kialakulásához, amelyek hozzájárulhatnak 
az elfogadás és befogadás egyéni és közösségi szinteken való megvalósulásához. A kö-
zösségi tevékenység szervezett formáját biztosítja a közösségi szolgálat, mely a közép- 
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iskolai keretek között tanuló korosztálynak ad lehetőséget a felelős gondolkodásról ta-
pasztalatok szerzésére, saját lehetőségeik megismerésére az altruista szemlélet jegyében.  

Napjainkban a fiatalok közösségi élményei átalakulóban vannak: egyre nagyobb a je-
lentőségük a virtuális kapcsolatoknak, az internet nyújtotta lehetőségeknek mind a tanulás 
(tudás megszerzése, megosztása, létrehozása), mind a kommunikáció szempontjából. A kö- 
zösségi szolgálat teljesítése során a kapcsolatépítés hagyományosabb, személyes formája 
kerül előtérbe, ezzel is gazdagítva a fiatalok tapasztalatait. 

A jól szervezett közösségi szolgálat folyamata számos, az életben, a munkavállalásban, 
a szociális kapcsolatokban szükséges készségre tanítja az igen szenzitív, az újdonságokra 
nyitott, azokat befogadni képes kamaszközösségeket. A folyamat lehetőséget biztosít az ön- 
álló döntéshozatalra, a szabadság megtanulására, mivel bizonyos keretek és szabályok mel- 
lett szabadon határozhatják meg, hogy mikor, hol és milyen tevékenység formájában sze-
retnék teljesíteni a szolgálatot. Megtanítja továbbá a fiatalokat a kritikus gondolkodásra, 
hiszen értékelni, minősíteni kell számos esetben a szolgálat folyamatát, annak szervezését. 
A tevékenységek vállalása során számos esetben önállóan kell a fogadó intézmények 
koordinátoraival felvenni a kapcsolatot, jelentkezni a szolgálatra, felelősséggel kell vezetni 
a naplóban az eltöltött órák idejét és számát. A közösségi szolgálat tágabban, hosszú távon 
értelmezve egy felelős, a jogait és kötelezettségeit ismerő állampolgárok felnövekedését 
támogató folyamat, amelyben megjelennek a demokratikus társadalmi működéshez szük-
séges elemek. 

Végül még egy szempont. Kamaszkorban előtérbe kerül a „ki vagyok én, milyen va-
gyok, hová tartozom” kérdéskör. Mások elfogadásához, megismeréséhez elengedhetetlen 
önmaguk feltérképezése, identitásuk megtalálása. Ebben a megismerési folyamatban a fi-
atalok által megválasztott, az érdeklődési körüknek megfelelő kihívások, feladatok támo-
gató jelleggel hatnak, segítik belső világuk megismerését. Előfordul, hogy olyan helyze-
tekbe kerülnek, ahol ki kell lépni saját köreikből, komfortzónájukból annak érdekében, 
hogy érezzék, megtanulják, hogy mi a társadalmi szolidaritás, érzékenység.  

 
 

Kitekintés 
 
A közösségi szolgálat teljesítésének gondolata nem új keletű a köznevelés rendszerében, 
a szociális érzékenységre nevelés kontextusában. Magyarországon, az egyházi iskolákban 
ismert Szeretetszolgálat a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban indult útjára,  
a 2002/2003-as tanévben, „Arrupe szeretetszolgálati program” néven. A program névadója 
Pedro Arrupe jezsuita rendfőnök (1907–1991), aki a „másokért élő ember” eszményének 
megfogalmazásával a 20. században a jezsuita nevelés középpontjába állította a szociális 
gondoskodást. Az ő gondolataiból, lelki-szellemi iránymutatásából kiindulva dolgozták ki 
az iskola akkori vezetői azt a szociális tapasztalatszerző programot, amely szervesen illesz-
kedik a mai napig az intézmény tanulmányi, közösségi és lelki fejlődést segítő program-
jába. A program kidolgozói fontosnak tartották, hogy a tanulók megtapasztalják az adás 
örömét és az elfogadás képességét, minél jobban megismerjék önmagukat, képesek le-
gyenek az együttműködésre, táguljon a világképük, erősödjön társadalmi felelősségválla- 
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lásuk, szociális érzékenységük és elköteleződésük. A szeretetszolgálat a 9. évfolyamon, 
egy egész éven átívelő program, kötelező feladatvállalás, amelynek célja az önkéntességre 
nevelés. A program során az intézmény nem ellenőrzi a fiatalokat, hanem lelkiismeretükre 
bízza, hogyan végzik azt, amit vállalnak. A program később a felsőbb évfolyamokon, ön-
kéntes alapon folytatható, illetve a szolgálat szervezésében, lebonyolításában is részt ve-
hetnek a tanulók (KARLOWITS–JUHÁSZ 2014). 

A közösségi szolgálat filozófiája az alternatív vagy reformpedagógia elveit valló iskolák 
számára sem újdonság. Az egyik alternatív középiskola évente négy témahetet szervez, 
melyek a projektmódszer jellemzőit mutatják. A tanulási folyamat kiszakad az iskolai ha-
gyományos rendszerből, a maga teljességében a tanulói aktivitásra épít, mégpedig úgy, 
hogy az önállóság és együttműködési képesség fejlesztésére, illetve kipróbálására helyezi 
a hangsúlyt, valamint lehetőséget teremt többféle készség, tehetség egyidejű kibontakoz-
tatására. A témahét a projekteknek sajátos formája, mégis inkább szimuláció, mintsem 
klasszikus projekt, mert bár formailag megfelel a projektkritériumoknak, de tervezettebb, 
részleteiben kidolgozottabb. A célok megfogalmazása a témahetek esetében eltér a tan-
tervek megfogalmazásától. A témahéten olyan témákat dolgoznak fel a fiatalok, amelyek 
a meghatározott pedagógiai célok közül elsősorban a szociális érzék fejlesztését, az atti-
tűdformálást tartják lényegesnek. Az egyhetes program felkészítéssel kezdődik és élmény-
szerű, együttműködésen alapuló feldolgozással válik teljessé (ALTERNATÍV KÖZGAZDASÁGI 

GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015). 
Számos civil kezdeményezés foglakozik azzal, hogy kész programokkal álljon elő cso-

portok, középiskolai osztályok számára a közösségi szemlélet formálása, az önkéntes te-
vékenység mindennapi gyakorlattá válása érdekében. Néhány példa a teljesség igénye 
nélkül:  

A KöZöD! program a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány hálózati programja. A prog-
ram bővíti a fiatalok oktatási lehetőségeit, a mindennapi életben hasznosítható készsége-
ket tanít nekik, és segíti őket abban, hogy pozitívan járuljanak hozzá közösségük fejlődé-
séhez. A programban 14–25 éves fiatalok csoportjai vehetnek részt, akik rövid vagy hosszú 
távon közösségi önkéntes projekteket valósítanak meg környezetük, a helyi közösség ér-
dekében (KÖZÖD 2015).  

Az ÖNKÉNTES KÖZPONT ALAPÍTVÁNY célja a magyarországi önkéntesek és az őket 
foglalkoztató szervezetek munkájának támogatása információval, tanácsadással és kép-
zéssel; az önkéntesség kultúrájának terjesztése és integrálása a hazai társadalmi környe-
zetbe magánszemélyekkel, társadalmi szervezetekkel, intézményekkel és vállalkozások-
kal végzett konkrét tevékenységeken keresztül.  

 

 

A közösségi szolgálaton túl 
 
A tevékenység céljaiban túlmutat a középiskolás életkoron. A valódi felelősségvállalás 
ezen a fokon elindulhat, de akkor hagyhat igazán nyomot a fiatalokban, ha van pedagógiai 
módszertani eszköztár ahhoz, hogy az itt felmerült társadalmi kérdéseket továbbgondol-
ják, feldolgozzák az osztályok, csoportok. Kérdésként merül fel, hogy vajon a középisko- 
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lában tanító pedagógusok, osztályfőnökök vagy koordinátorok rendelkeznek-e minden 
esetben azzal az eszköztárral, illetve rendelkezésre áll-e elegendő időkeret ahhoz, hogy 
ez megvalósuljon. Átgondolásra adhatnak okot a következő kérdéskörök: pedagógusok 
és koordinátorok önismerete, értékrendje, attitűdje, kompetenciája a közösségi szolgálat 
hatékony működtetése érdekében.   

 
 

Közösségi szolgálat a „Mozgásjavítóban” 
 
A Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Kollégium a közösségi tevékenységet tágabban értelmezi: a kö-
zösségi szolgálat beágyazódik az intézmény komplex gondolkodási rendszerébe az ön-
kéntességről, a társadalmi felelősségvállalásról. Az intézmény közösségi tevékenység alatt 
ért minden olyan önkéntes tevékenységet, amely során az önkéntes személy szabad aka-
ratából, egyéni választása és motivációja alapján, egy közösség számára végez valamilyen 
hasznos tevékenységet, melyért cserébe nem vár anyagi ellenszolgáltatást.   

A közösségi gondoskodás, a társadalmi szolidaritás – s ezen belül a karitatív tevékeny-
ség – az emberiség fejlődésének alapértékei közé tartozik. Az önkéntességben juthat kife-
jezésre az állampolgári elköteleződés és felelősségvállalás össztársadalmi érvényesülése 
mindazokért, akik a segítségnyújtás „kedvezményezettjeivé” válnak. Az önkéntes tevé-
kenységvégzés olyan erőforrás, amely hozzájárul a társadalom erkölcsi, szociális, kulturá-
lis fejlődéséhez. 

Az alábbi ábra a közösségi szolgálatot mutatja be a tágan értelmezett kontextusába 
ágyazva (1. ábra). 
 
 

 

1. ábra. A közösségi tevékenység lehetséges formái a Mozgásjavító EGYMI-ben 
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Közösségi szolgálat 
 
A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát 
szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy cso-
portos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI 

KÖZNEVELÉSRŐL)  
„A közösségi szolgálat szociális, környezetvédelmi, a tanuló társadalmi környezetének 

javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenység, amely egyénileg vagy csoportosan, 
projektmódszerrel végezhető. Igazolása a projekt megvalósulásának leírását tartalmazó, 
az egyén szerepét tükröző dokumentumban történik. A felnőttoktatásban és sajátos neve-
lési igényű tanulók esetében e kötelezettség nem áll fenn.” (T/4856 SZ. TÖRVÉNYJAVASLAT 
2011) 

 
 

Fogadó szervezet 
 
Azon intézmények köre, melyek a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz- 
nevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45. pont-
jának 1. § (2) bekezdésében felsorolt területeken működnek, így például oktatási, szociális, 
egészségügyi, kulturális, környezet- és természetvédelmi, katasztrófavédelmi intézmények, 
szervezetek, amelyek helyet adnak, és szakmai támogatást nyújtanak a közösségi szolgálat 
megszervezéséhez.  

A „Mozgásjavító” a közösségi szolgálat teljesítésének folyamatában fogadó intézmény-
ként vállal elsősorban szerepet. Az intézmény többcélú, gyógypedagógiai intézmény, kö-
zépfokú oktatást biztosító intézményegységgel, ahova sajátos nevelési igényű, mozgás-
korlátozott fiatalok járnak. Számukra a törvény nem teszi kötelezővé a közösségi szolgálat 
teljesítését, ugyanakkor az intézmény tervezi az erre elkötelezett és motivált tanulók szá-
mára ennek megszervezését, ezzel is közelítve a fiatalok felnőtté válási folyamatát kortár-
saikéhoz. A pedagógiai program szerint az egyik fő kihívás a fiatalok önrendelkező élet-
vitelének támogatása; önálló, a társadalmi integrációra nyitott fiatalok nevelése, oktatása 
és fejlesztése. A társadalmi integráció részét képezi a teljes körű részvétel a társadalmi fo-
lyamatokban, melynek egyik fontos összetevője a felelős szerepvállalás. 

 
 

A közösségi szolgálat filozófiája az intézményben 
 
A modern demokrácia csak felkészült állampolgárok aktív részvételével működhet. Az is-
kolai közösségi szolgálat hozzájárulhat ahhoz, hogy a kapcsolataiban gazdag, sokszínű 
társadalmi háttérrel rendelkező egyénekből és közösségekből álló társadalom olyanná for-
málódjon, amely elfogadja a sokféleséget, befogadja és támogatja az éppen hátrányos 
helyzetű csoportokhoz tartozó személyeket. A serdülőkorban lévő fiatalok személyiség-
fejlődésében kiemelkedő jelentősége lehet a közösségi szolgálatban való részvételnek, 
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amely során személyes tapasztalatokon keresztül ismerhetik meg az őket körülvevő tárgyi 
és személyi környezet komponenseit.  

Az intézmény közössége fontosnak tartja, hogy a közösségi szolgálat megvalósításával 
hozzájáruljon a fiatalok attitűdformálásához, amelynek révén további fókuszba helyező-
dik a mozgáskorlátozott gyermekek és fiatalok társadalmi elfogadása, mindez a szabad-
idős, kulturális, sport- és művészeti, valamint felzárkóztató tevékenységeiken keresztül. 
Befogadó intézményként vallja, hogy a tevékenység hatékonyságának egyik biztosítéka 
az intézmények közötti együttműködés. 

Az intézmény filozófiájával összhangban – amelynek alapvető elemei a nyitottság, be-
fogadás, együttműködés – célja a közösségi szolgálat keretében az intézménybe látogató 
fiatalok látásmódját, értékrendjét, elkötelezettségét formálni, bízva abban, hogy ez az együtt- 
működés mindkét fél számára tartalmi gazdagodással jár. 
 

 

A közösségi szolgálat célja 
 
A fentiek figyelembevételével az iskolai közösségi szolgálat célja a felnövekvő nemzedék 
tagjainak a szűkebb és tágabb környezetéhez, a rászorulókhoz és a közjóhoz fűződő vi-
szonyukban szemléletváltást kezdeményezni. Az intézmény szakmai közösségének meg-
győződése, hogy ezzel a fiatalok lehetőséget kapnak az aktív állampolgári létre való fel-
készülésre, saját élményű tanuláson keresztül fejleszthetik szociális érzékenységüket és 
számos olyan kompetenciájukat (együttműködés, problémamegoldás, projektmenedzs-
ment, felelős döntéshozatal, vezetői készségek, stb.), amelyek megszerzése elengedhetet-
len a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez. 

Az iskolai közösségi szolgálat teljesítésével megvalósulhat az a cél, hogy az érettségi 
ne csak szellemi, tantárgyi tudás legyen, hanem pedagógiai célként a szociális készségek, 
a társadalmi érzékenység is formálódjon, hiszen a felnőtté, érett személyiséggé váláshoz 
ez is szükséges.  

A kompetenciák fejlesztése és a szociális érzékenység erősítése mellett a pályaorientá-
ciót, pályaválasztást is segítheti a tanulók 50 órás közösségi szolgálata. A pedagógiai célo-
kon túl lényeges, hogy a végzett tevékenység hasznos minden érintett számára. Fontos 
értéke a programnak, hogy a tanulók mindegyikének lehetőséget teremt a sikeres tevé-
kenységre, az önmegismerésre, egyéni céljaik megtalálására.  

Összefoglalva, alapvető cél a közösségi tanulást és az állampolgári részvételt széles 
körben elterjedt és elismert gyakorlattá tenni az iskolarendszeren belül és kívül.  
 

 

A kezdetek 
 
A közösségi szolgálat hatékony szervezésének érdekében az intézmény a 2013–2014-es tanév 
elején munkaközösséget állított fel, megírta a tevékenység protokollját, illetve az intézményi 
alapdokumentumokban definiálta a tevékenységet. A közösségi szolgálat tevékenységét 
szervező pedagógus, a felelős koordinátor feladataiként határozta meg az alábbiakat: 
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· A fogadó intézmény mentoraként együttműködik a közösségi szolgálatot teljesítő 
középiskolás intézményében a közösségi szolgálatot koordináló kollégával. 

· Előkészíti az intézmények közötti együttműködési megállapodásokat. 

· Felkészíti az intézménybe érkező fiatalokat, tevékenységtől függő óraszámban 
(max. 5 óra). 

· Az intézményben koordinálja, szervezi a teljes közösségi szolgálatot. 

· Részt vesz a feldolgozás folyamatában, megtartja a zárófoglalkozást. 

· Vezeti a szükséges dokumentációt. 

· A minőségbiztosítás feladatainak ellátásán keresztül a folyamatos fejlesztésre törek-
szik. 

 
A közösségi szolgálat tevékenységének szervezése érinti az intézmény tanulóit, dolgo-

zóit és az ide járó gyermekek szüleit. Az együttműködések, a megfelelő kommunikáció 
biztosítása érdekében az intézményi munkaközösség párbeszédeket szervezett az érintett 
körökkel a tájékoztatás, tájékozódás céljából. A beszélgetések eredményeképpen látha-
tóvá vált, hogy a közösségi szolgálat folyamatában, az intézményben a folyamatos belső 
és külső kommunikáció elengedhetetlen. Az intézmény tanulói megfogalmazták nyitott-
ságukat, érdeklődésüket az érkező diákok iránt.  

A közösségi szolgálat célcsoportját az intézmény az alábbiak szerint definiálta: azokat 
a középiskolás fiatalokat várja, akik nyitottak a fogyatékossággal élő személyekkel történő 
kapcsolatteremtésre, a mozgáskorlátozott gyermekek és fiatalok mindennapjainak, élet-
helyzeteinek megismerésére. Azoknak a középiskolás fiataloknak, akiknek pályaválasz-
tási elképzelései között szerepel a gyermekekkel, a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, 
illetve a fogyatékossággal élő személyekkel való foglalkozás, oktatásuk, nevelésük, gon-
dozásuk, az intézményben eltöltött közösségi szolgálat lehetőséget biztosít ismeretek, ta-
pasztalatok szerzésére.  

Második körben meghatározásra kerültek azok az intézményi színterek, területek, 
ahova az intézmény fogad középiskolás diákokat, és elkészült egy, a leendő partnerintéz-
ményeknek elküldhető részletes kínálat a területek, időkeretek és igények meghatározá-
sával. Az intézmény a következő területeken fogad közösségi szolgálatra érkező fiatalokat: 
szakkörök (kézműves, sport), kollégiumi intézményegység az apartmanokban, tanuló-
szoba, alsó tagozatos napközi, felolvasás (otthoni környezetben), táborok (nyári, napkö-
zis), versenyek, különböző rendezvények, programok. Minden területen kijelölték az ér-
kező fiatalok mentorálásáért felelős személyeket. A mentorok feladatait a következőkben 
határozta meg az intézmény: 

· A szolgálat ideje alatt felügyeli a folyamatot. 

· Megválaszolja a felmerülő kérdéseket, megoldásokat keres a problémákra. Ameny-
nyiben nem tudja kezelni a problémát, jelzi a koordinátor felé. 

· A közösségi szolgálat végén összefoglalja tapasztalatait, észrevételeit. 
 

Felmerült annak lehetősége, hogy a folyamatban szükség lehet pszichológus szakem-
ber bevonására, akinek feladatai lehetnek: 
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· Az esetlegesen felmerülő, szakterületét érintő kérdések megválaszolása. 

· Szükség esetén beszélgetés szervezése a közösségi szolgálat folyamatában részt 
vevő fiatalokkal. 

 

 

Partnerintézmények, hálózat 
 
A belső intézkedésekkel párhuzamosan az intézmény megkezdte a partnerintézmények 
felkutatását, illetve sok megkeresés érkezett az intézmény meglévő kapcsolati hálójában 
lévő középiskoláktól. Számos hasznos információ mellett Együttműködési megállapodás 
mintát kínál az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Közösségi Szolgálat Portálja, melyet in-
tézményünk adaptálva, keretmegállapodásként használ (KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PORTÁL 
2015). Az Együttműködési megállapodás keretmegállapodás, melyet kiegészít az intéz-
mény által minden hónapban elküldött, a konkrét teljesítéseket tartalmazó Teljesített kö-
zösségi szolgálatok dokumentum, amely igazolja az intézményből érkezett tanulók pontos 
óraszámban meghatározott teljesítését. 

Az intézmény célja hosszú távú együttműködéseket kialakítani a középiskolákkal, a pe- 
dagógusokkal és a diákokkal a kölcsönös támogatás reményében. Az együttműködések 
kialakítása során elsődleges szempontként érvényesíteni a közösségi szolgálatot vállalók 
és az intézmény tanulóinak közös tevékenységét, egyenrangúságát – amely tovább erősít-
heti az esélyegyenlőség hangsúlyozását. A közösségi szolgálat tapasztalatai felhasználásra 
kerülhetnek az intézmény által szervezett, a fogyatékos személyek elfogadását célzó érzé-
kenyítő programok tervezése, működtetése során. 
 

 

A közösségi szolgálat folyamata 
 
1. Együttműködési megállapodások megkötése, kapcsolatfelvétel az intézményi koor-
dinátorokkal. 
 

2. Felkészítő foglalkozás szervezése. A felkészítés nagyon fontos pedagógiai pontja a kö- 
zösségi szolgálat előkészítésének, és vonatkozik a fogadó intézmények programjában részt 
vevő dolgozókra, a pedagógusokra és a tanulókra egyaránt. Az intézmény csoportos felké-
szítő foglalkozásokat szervez, melyek 1–1,5 órás időtartamban bemutatják az intézményt, 
a tanulókat, a lehetőségeket. Ezek a foglalkozások sokszor érzékenyítő óra, foglalkozás 
jelleggel egyben betekintést nyújtanak a mozgáskorlátozott gyermekek és a fogyatékos- 
sággal élő személyek életébe, lehetőségeibe. A felkészítő foglalkozás nem minden esetben 
az intézményben történik, ugyanakkor a helyszín már magában is érzékenyítő hatásokat 
rejt. Vannak olyan partnerintézmények, amelyek szívesen veszik, ha osztályfőnöki óra ke-
retében akár egy egész osztály (függetlenül attól, hogy hányan szeretnének hasonló terü-
leten szolgálatot teljesíteni) részt vehet a felkészítő foglalkozáson. A foglalkozások végén  
a diákok rengeteg kérdéssel állnak elő, hiszen a terület új számukra, sok kérdést vet fel, 
bizonytalanok abban, hogyan döntsenek. A foglalkozások ezért oldott légkörben történ- 
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nek, lehetőséget biztosítanak a korábban megfogalmazott, de fel nem tett kérdések tisztá-
zására is. A foglalkozáson való részvétel nem jelenti egyben a diák jelentkezését a szolgá-
latra. Amennyiben a felkészítés után úgy határoz, hogy ebben az intézményben is szeretne 
szolgálatot teljesíteni, és talált a felkínált területek között számára érdekeset, időbeosztásá-
nak megfelelőt, szándékát e-mailben jelzi a koordinátor felé. 
 

3. A közösségi szolgálat teljesítése. A szolgálat teljesítése során a fiatalok önállóan  
veszik fel a kapcsolatot a koordinátorral és a területek mentoraival, időpontot egyeztet- 
nek, és vezetik, hogy mikor hány órát töltöttek el az intézményben. Bármilyen kérdés, 
kétely merül fel, a folyamatban mindvégig rendelkezésre állnak kísérőként a pedagógu-
sok. A szolgálat bármikor megszakítható, de erről tájékoztatni kell a tanulókat és a men-
torokat. Az intézmény elvárja, hogy az elkötelezett fiatalok a megbeszélt időpontban ér-
kezzenek meg, legyenek jelen testileg és lelkileg, hiszen a fogadó oldal számít rájuk. 
 

4. A szolgálat lezárása. A közösségi szolgálat zárásaként az intézmény évente két alka-
lommal, félévkor és év végén csoportos zárófoglalkozásokat szervez. A foglalkozáson 
részt vesznek az érkezett fiatalok, az intézmény érintett tanulói és munkatársai. Közösen 
megbeszéljük, milyen élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodott a két csoport, illetve mi-
lyen változtatásokat tartunk szükségesnek a továbbiakban. Amennyiben valaki a folyamat 
során gyorsabban befejezi a szolgálatot, lehetősége van egyéni zárásra, beszélgetésre, fel-
dolgozásra. A szolgálat lezárásaként az intézmény igazolást állít ki a tanulók számára, me-
lyet a zárófoglalkozás végén ad át, illetve a tanulók saját naplójában aláírással igazolja  
a közösségi szolgálat teljesítését.  

A zárófoglalkozás lényeges és kötelező, pedagógiai szempontból meghatározó eleme 
a programnak. A tanulók ekkor tudják önmaguk számára megfogalmazni, hogyan hatott 
rájuk a tevékenység, milyen örömöket és nehézségeket jelentett. Amennyiben egy tanuló 
ezen a közös foglalkozáson nem tud részt venni, akkor szükség szerint egyéni konzultáció 
biztosításával kell lehetővé tenni számára a program lezárását.  

A zárófoglalkozás megszervezésében kulcsszerepe van a programot végigkísérő men-
tortanárnak, aki irányítja, koordinálja a beszélgetést, melyen szerencsés, ha a küldő iskola 
koordinátora is részt vesz, hiszen elképzelhető, hogy a feldolgozást folytatni kell az isko-
lán belül is. A zárófoglalkozás keretében kerül sor az igazolások átadására és az intézmény 
programértékelésére is. A jól szervezett záróprogram élmény marad a pedagógusnak és  
a tanulóknak egyaránt, remélhetőleg még évek múltán is, és a tanulók későbbi önkéntes 
tevékenységének alapját képezheti. 

A közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok körében a szolgálat végén, a zárófoglalkozás 
keretén belül kérdőíves felmérést végez a fogadó szervezet. A kérdőív kitöltése önkéntes, 
anonim módon történik. A kérdőívek feldolgozása után az intézmény értékeli az eredmé-
nyeket, levonja a szükséges konzekvenciákat, amennyiben szükséges, változtat a folya-
maton.  

A közösségi szolgálat teljesítésének gyakorlati megvalósulása az intézmény tanulóira 
és dolgozóira egyaránt hatással van/lesz. Fontos figyelemmel kísérni, milyen következmé- 
nyekkel jár, milyen változásokat okozhat, milyen folyamatokat indíthat el az intézmény-
ben. A közösségi szolgálat teljesítését követően, időszakosan, az intézmény tanulói és dol- 
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gozói elmondják vagy leírják tapasztalataikat, élményeiket a tevékenységekkel kapcsola-
tosan, ami alapján a folyamat értékelésre, ha szükséges, felülvizsgálatra kerül.  
 
 

Dokumentáció 
 
A közösségi szolgálat tevékenységének dokumentációját az intézményi protokoll tartal-
mazza részletesen. Lényeges, hogy mindenről készüljön emlékeztető feljegyzés és jelenléti 
ív. Az értékelések, statisztikák elkészítéséhez elengedhetetlen a folyamatos dokumentá-
ció.  
 
 

Az első aktív év tapasztalatai 
 
Azt tapasztaltuk, hogy azok a fiatalok, akik kapcsolatba kerültek olyan kortársakkal, akik 
valamilyen fogyatékossággal élnek, tapasztalataikat, élményeiket továbbadják, elviszik sa-
ját iskolai közösségeikbe. Elmesélik, hogy milyen volt a Mozgásjavítóban, hogy nem is 
gondolták, hogy a velük egykorú, mozgáskorlátozott fiatalok hogyan élnek, milyen ne-
hézségekkel vagy hasonló kérdésekkel szembesülnek. 

A 2013–2014-es tanév a gyakorlati megvalósítás első, bevezető éve volt. Az alapos elő-
készítés (fókuszcsoportos beszélgetések, jogszabályi háttér áttekintése, eljárásrend kidol-
gozása) után a kipróbálást az intézmény kihívásként élte meg, folyamatos odafigyelést, 
nyomon követést igényelt a szakmai, szervezési és adminisztrációs feladatok elvégzése. 

A tanév során összesen 6 alkalommal tartott az intézmény falain belül felkészítést kö-
zépiskolás tanulók számára. A felkészítésen bemutattuk az intézményt, a nálunk tanuló 
gyermekek és fiatalok sajátos nevelési igényeit, a területeket, ahol közösségi szolgálatot 
teljesíthetnek a fiatalok. Minden esetben körültekintően jártunk el, lehetőséget biztosítva 
a kérdések, bizonytalanságok megbeszélésére. A felkészítő foglalkozáson való részvétel 
nem jelentette a tanulók kötelezettségét a szolgálat teljesítésére. Abban az esetben is, ha 
megkezdték nálunk a tevékenységet, lehetőséget biztosítottunk a visszafordulásra, átgon-
dolásra. Ez egyetlenegy esetben sem fordult elő, annak ellenére, hogy a fiatalok jelezték 
a zárófoglalkozáson, hogy nem minden esetben volt zökkenőmentes a kezdet. 

Számos területen kínált az intézmény lehetőséget: szakkörök (kézműves, darts), kollé-
gium, tanulószoba, rendszergazda tevékenység, felolvasás, rendezvények (öregdiák-talál-
kozó, TÁRVA-VÁR). Minden tevékenység más felkészítést, odafigyelést, mentori támoga-
tást igényelt. Nagyon fontos az egyes területek mentorainak szerepe. Érdekes volt látni, 
hogy melyik területen milyen lehetőségek adódtak és azokkal hogyan éltek a középisko-
lás fiatalok, illetve az intézmény tanulói. A 2. ábra szemlélteti az első tanév számadatait. 
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2. ábra. A közösségi szolgálat teljesítése számokban a 2013–2014-es tanév során 

 
 

A zárófoglalkozások 
 
A tanév során azoknak a fiataloknak, akik csak eseti jelleggel voltak nálunk, minden eset-
ben röviden lezártuk a tevékenységét. Közös zárást két alkalommal szerveztünk, először 
félévkor, amikor együtt voltak saját diákjaink, az érkezett középiskolás fiatalok és a koor-
dinátorok mindkét „oldalról”. Megbeszéltük csoportokban, hogy miért és mi volt hasznos 
ebben a félévben, mi az, amin változtatni szükséges ahhoz, hogy mindenkinek sikeres 
legyen ez a szolgálat. 

A tanév végi zárófoglalkozáson, a beszélgetés során három mondatot kellett befejezni, 
majd közösen plakátot készítettek a diákok az intézményben töltött élményekről, tapasz-
talatokról. 

A zárófoglalkozáson részt vett, közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok közléseikben 
hangsúlyozták az új típusú tapasztalataik fontosságát, a mozgáskorlátozott személyek éle-
tének megismerése területén gyűjtött élményeiket, illetve többen adtak visszajelzést a he-
lyi hangulatról, ezzel kapcsolatos érzéseikről. A Mozgásjavítóban eltöltött időt mindany-
nyian pozitívan értékelték, elsősorban a vidámságot, a jó hangulatot hangsúlyozták, 
amelynek köszönhetően kapcsolatokat építettek és nyitottabbá váltak. 

Néhány példa az elhangzottakból: 
 

Hasznos volt a közösségi szolgálat, mert … 

- „megtapasztalhattam, hogy milyen egy olyan társasághoz tartozni, akikben nincs 
semmi előítélet, és sokat tanultam tőlük” 

- „tapasztalatokat gyűjthettem” 

- „megtanultam bizonyos dolgokat, melyeket alapvetően sehol máshol nem tudtam 

volna, pl. hogyan kell bánni mozgássérült gyerekekkel” 

- „sok tapasztalatot szereztem és jó volt megtapasztalni azt, hogy milyen, ha egy-
szerre több emberért vagy felelős, nem csak saját magadért” 

- „fontos tapasztalatokat szereztem, és kellemes csalódások értek” 
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- „megtanultam türelmesnek lenni, jó volt a hangulat” 

- „megismertem a mozgásukban korlátozottak életét és felfedeztem, hogy ők nem kü-

lönbek nálunk” 

- „mert szereztem órákat a közösségi szolgálati könyvembe” 
 

Magammal viszem a Mozgásjavítóból … 

- „sok élményt, emléket a közös nevetésekről és néha nehéz pillanatokról” 

- „a fiúk barátságát és azt a sok tapasztalatot, amit itt szereztem” 

- „a kedves emlékeket, a kislányok vidámságát és pozitív hozzáállását” 

- „a fényképeimet” 

- „az itt tanult dolgokat” 
 

Üzenem azoknak a fiataloknak, akik jövőre érkeznek, hogy … 

- „a gyerekek nagyon aranyosak, kreatívak, szeretnivalók, kellemes időtöltés velük 

foglalkozni” 

- „nagyon barátságos gyerekekkel fognak találkozni és, hogy a zöld apartman lakó-

ihoz teljes ittlét szükséges, mert nagyon elevenek és iszonyatosan sok bennük az 
energia” 

- „nem szabad megijedni az első nehézségek után, mert ha azt leküzdöd hihetetle-
nül vidám délutánokat lehet eltölteni” 

- „legyenek közvetlenek és kedvesek” 

- „ítéletmentesen próbáljanak együttműködni” 

- „próbálják élvezni az itt töltött időt” 

- „nem olyan nehéz dolog, mint ahogy először hittem, viselkedjetek úgy velük, mint 
a normális emberekkel, bár ez nem lesz túl nehéz” 

 

A zárófoglalkozáson részt vett „Mozgásjavítós” fiatalok véleménye szerint: 
 

Azért volt a közösségi szolgálat jó dolog, mert … 

- „sok új embert ismerhettünk meg és új barátságokra tettünk szert” 

- „nagyon sok élménnyel és barátokkal gazdagodtam” 
 

Üzenem azoknak a fiataloknak, akik jövőre érkeznek, hogy … 

- „ne úgy gondoljanak erre, hogy kötelező, hanem a jókedv miatt jöjjenek” 

- „készüljenek fel ránk és legyenek olyan vidámak, mint mi” 
 

Egyéb vélemények: 
 
„Tapasztalataim, hmm... 

Eleinte meglepett, hogy milyen optimistán vártak az édesanyjával együtt és hogy már 
az első pillanattól kezdve úgy kezeltek, mint egy régi ismerőst. Mivel én eddig úgy tapasz-

taltam, hogy akkor a legkönnyebb tanulni, ha a diákot is bevonják, vagy valami izgal-
mashoz tudja kötni a dolgot, ezért a Gyuszival is így próbáltuk. Így végül pontosabb azt 
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mondani az óráinkra, hogy közösen végigbeszéltük az anyagot és ahol tudtam kis érde-
kességekkel »fűszereztem«, mint például, hogy Magellánt felfalták a kannibálok, meg ha-
sonló kis ínyencségek.  

Személy szerint, én nagyon élveztem, bár nem tudom, hogy végül segített-e, és azt 
sajnálom a legjobban, hogy nem a megbeszéltek szerint tudtuk befejezni. 

Hogy valamit változtatott-e a látásmódomon? Hogy másképp viszonyulok-e a mozgás-
sérültekhez? Biztos, csak éppen nekem a végére ez már annyira nem tűnt fel. Tényleg, 

olyan volt, mint egy régi ismerőssel együtt tanulni.”   
 

„Egy mozgásképtelen 17 éves Tamás nevű fiúhoz járok házhoz felolvasni. Először megbe-

széltük, hogy milyen könyvet szeretne, hogy olvassak neki és kiderült, hogy mindketten 
szeretjük a történelmet és a sci-fit. Elég fura párosítás, de szerencsére sikerült találni olyan 
művet a könyveim között, amiben mindkettő nagyjából ugyanannyi arányban megtalál-
ható és még a történet is érdekelte. Bár jó néhányszor eltöltöttem már náluk (az anyuká-
jával él), mégsem jutottunk el még a könyv feléig sem, hiszen annyi mindenre volt kí- 
váncsi, amire ő nem talált még választ, hogy leginkább csak beszélgettünk, megosztottuk  
egymással a véleményünket vagy épp válaszoltam a kérdéseire (már amelyikre tudtam). 
De olyan témáknál is el tudtunk időzni fél órákat, hogy épp milyen az idő vagy miért 

vagyok olyan fáradt, hogy még a szememet is alig bírom nyitva tartani. Tehát mint ebből 

kiderült, remek beszélgetőpartnert ismerhettem meg benne, sőt még a húgával is találkoz-

tam, akiről még ilyen állapotban is próbál a lehető legjobban gondoskodni. 
Az érzékenyítésen előre figyelmeztettek, hogy lelkileg megviselhet ez a feladat, és ha túl 

nehézzé válik, nyugodtan kiszállhatok. Mégis úgy éreztem, hogy Dorián helyzete nem 
feszélyez, hanem inkább szeretném vele megosztani azokat a mindennapi dolgokat, ami-
ket én átélhetek, neki viszont már esélye sem lesz rá soha. Rádöbbentem ez idő alatt, hogy 
olyan dolgokat tehetek meg, amikre valaki(k)nek még lehetősége sincs, és ebbe beletartoz-

nak a legalapvetőbb dolgok is (járás, könyv fellapozása, kézmosás vagy bármi, amihez 

neki segítségre van szüksége), amit az ember teljesen természetesnek vesz az életében ill. 
ráeszméltem arra, hogy nem kell félni az új dolgoktól és kínálkozó lehetőségektől, hanem 

bele kell vetni magunkat, ki kell próbálni, mert mások csak vágyakozhatnak, álmodoz-
hatnak róla, míg én/mi megtehetjük, akár helyettük is.”   
 
Lezártuk a közösségi szolgálatot a kollégákkal is, ahol meghallgattuk a tapasztalatokat és 
meghatároztuk a következő évre vonatkozó fejlesztéseket: 

- hasznos lenne a közösségi szolgálat szervezése szempontjából, ha a munkaközös-
ségek a munkaterveikben feltüntetnék, hogy a megjelölt területre várnak-e közös-
ségi szolgálatot teljesítő fiatalt; 

- az intézményi kínálatban szereplő területeknek legyen önálló koordinátora, aki se-
gíti a szervezést, adminisztrációt a következő tanévtől. 

 
Összességében az első év tapasztalatai alapján elmondható, hogy a közösségi szolgálat 
folyamatában a fogadó intézményi szerep sikeresen bevezetésre került, rengeteg jó ta-
pasztalattal, élménnyel távoztak a fiatalok. Fontos szempont volt és elmondhatjuk, hogy  
a szolgálat teljesítése során nem sérültek az intézmény tanulóinak érdekei, jogai. Az intéz- 
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mény e tevékenysége nagymértékben járul hozzá a társadalmi integráció elősegítéséhez, 
a társadalom tagjainak attitűdformálásához, a másság elfogadásához. A fejlesztés lehető-
ségei körvonalazódtak, melyek a következő éves munkaterv részét képezték.  

A 2014–2015-ös tanévben folytatta az intézmény az előző éves munkát (3. ábra). 
Építve a közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok élményeire, észrevételeire, továbbra is kö-
telező maradt a felkészítés és feldolgozás a folyamatban. A tapasztalatok azt mutatták, 
hogy a középiskolás fiatalok a közösségi szolgálat keretén belül az önállóság területén is 
sokat fejlődhetnek. Feladatának tekinti az intézmény az önálló jelentkezés, kapcsolattartás 
bonyolítását. A kezdeti kapcsolatfelvétel nem könnyű, sokaknak újdonság egy levél meg-
írása, a megfelelő hangnem megtalálása, de könnyen belejönnek a fiatalok.  

Újabb területeket is kijelöltünk. A jövőben fogad az intézmény fiatalokat a könyvtárba, 
készletrendszerezésre, a tanulók fogadására, a könyvek kiválasztására, illetve a nyári szü-
net idején táborokba, napközis ügyeletre. 
 
 

 

3. ábra. A közösségi szolgálat teljesítése számokban a 2014–2015-ös tanév során 

 
 
Az intézményi dolgozók további bevonása szükséges eleme volt a fejlődésnek. A közös-
ségi szolgálatra érkező fiatalok száma, a helyszínek sokszínűsége miatt elengedhetetlen, 
hogy minden dolgozó ismerje a közösségi szolgálat teljesítésének folyamatát, az intéz-
mény elköteleződését. Az intézmény és a szolgálatot teljesítő fiatalok intézményei közötti 
együttműködés révén megvalósult egy olyan tanulási folyamat, amely minden résztvevő 
számára előnyökkel járt, és hozzájárult a szolgálatot teljesítő fiatalok és környezetük atti-
tűdformálásához. 

Napjainkban már elmondható, hogy a munkahelyek, vállalatok felelős gondolkodású 
vezetői, munkatársai számára szükségszerűen elfogadható evidencia a megfontolás, hogy 
a cég céljai, értékei közé a profitmaximalizáláson túl szociális, emberi jogi, környezetvé-
delmi szempontokat illesszenek a fenntartható fejlődés szellemében. Ezen törekvések el-
érését a közösségi szolgálat tevékenysége megalapozza, támogatja. 
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