KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATUNK ÉVES TERVEZÉSE

IDŐPONT

FELADAT

FELADAT

10. évfolyam

9. évfolyam

I. félév

II. félév

Egyeztetés az intézményekkel
Szülők tájékoztatása

Szülők általános tájékoztatása

Egyeztetés az osztályfőnökökkel

a szülői értekezleten

Szeptember
Nyári teljesítések rögzítése

Szeptember vége
Október eleje

Bevezető foglalkozás
osztályfőnöki órán : Szolgálati
helyek bemutatása /
tevékenységek
(1 óra)
Jelentkezés
Beosztás és a választott feladatok
átadása (1 óra)

Október közepétől
január végéig

Közösségi szolgálat teljesítése
Osztályfőnöki órán beszélgetés a
közösségi szolgálat jelentőségéről,
kérdőív
Egyeztetés az intézményekkel

December eleje

Koordinátor: egyeztetés a
diákokkal kis csoportokban
I.Reflexió – osztályfőnöki órán

Nyitó rendezvény:
minden új diáknak (1,5 óra)
Az előző félévben közösségi
szolgálatot végző diákok beszámolói,
intézmények képviselőinek
bemutatkozása, film, koordinátor
prezentációja

Január eleje

Adminisztráció ellenőrzése

Előzetes jelentkezés

II.Reflexió - felkészülés a
beszámolókra (1 óra)

(három lehetséges helyszín
megnevezése – űrlap)

Záró rendezvény (minden diák)

Január közepe

(2 óra)

Egyeztetés az osztályfőnökökkel

beszámolók

Szülők részletes tájékoztatása

igazolások kiosztása
Adminisztráció ellenőrzése,
lezárása

Január vége

Jelentkezés
Beosztás és a választott feladatok
átadása (1 óra)

Tl, Biz, napló – dokumentáció
Február elejétől május
végéig

Közösségi szolgálat teljesítése
Koordinátor: egyeztetés a diákokkal
kis csoportokban;

Április közepe

I.Reflexió – osztályfőnöki órán
Május vége

Adminisztráció ellenőrzése

Június eleje

II.Reflexió (2 óra)

Június eleje

a nyári közösségi szolgálat megszervezése
Adminisztráció ellenőrzése, lezárása

Június közepe
Tl, Biz, napló – dokumentáció

NYITÓ ÉS ZÁRÓ FOGLALKOZÁSOK A KÉT ÉVFOLYAMON:
9. évfolyam
x

3 óra nyitó
foglalkozás
2 óra év eleji
felkészítés
2 óra év végi
x
értékelés
közösségi szolgálat
20 óra
3 órás záró
foglalkozás, értékelés
nyitó/záró
5 óra
foglalkozás összesen:

10. évfolyam

x

20 óra
x
5 óra

Bevezető foglalkozások:
Kérdőív a korábbi önkéntes tevékenységről, a közösségi szolgálatról.
Kiscsoportos munkában együtt gondolkozunk arról, hogy kik és miért kerülnek ki a
társadalomból? Miért van szükség szociális gondoskodásra?

Nyitás - Szolgálati helyek bemutatása:
A meghívott intézmények képviselői bemutatkoznak, beszámolnak a náluk végezhető
tevékenységekről.
A szolgálat indításakor a választható feladatok bemutatását az előző csoportban végzett
diákok segítik. Személyes élményeiket átadva ajánlják az általuk végzett szolgálatot a
program új résztvevőinek. A diákok ezek után választanak szolgálati helyet maguknak.
Fontos, hogy már e döntés is az önismeret erősítését szolgálja.

I. reflexió:
Erre egy osztályfőnöki órán kerül sor, amikor a tanulók már legalább négy alkalommal
végeztek szolgálatot. Mindenki beszámol arról, hogy mit adott és mit kapott a szolgálat
teljesítése során. Az esetleges problémákat is meg lehet beszélni.

II. reflexió:
Beszélgetés egy-egy intézményhez kapcsolódó diákokkal a végzett munka örömeiről,
nehézségeiről, tapasztalatokról. A közösségi szolgálati naplók ellenőrzése, a beszámolók
elkészítésének segítése, zárás előtt felkészülés a szóbeli beszámolókra (nyitó rendezvényre is)

Zárás:
A programban résztvevő csoportok képviselői felidézik az élményeiket a koordinátor, a
program- és intézményvezetők előtt. Videó- és hangfelvétellel, prezentációval,
élménybeszámolóval mutatják be féléves munkájukat és osztják meg mindenkivel a végzett
szolgálattal kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat.

