
Mi a közösségi szolgálat? 
 
2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele lesz, hogy minden diák 50 óra 
közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során. (Törvényi háttér: l. 
lent.) A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén 
választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség 
érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, különféle készségeiket 
fejlesztik. Közösségi szolgálatot sokféle motivációból végezhet valaki: hogy 
megismerjen egy foglalkozást, hogy mások érdekeit szolgálja, közösséghez 
tartozzon, hogy elérjen egy fontos célt, például a környezet szépülését, hogy 
bizonyos tulajdonságainak fejlődését elősegítse, hogy hasznos módon töltse az 
idejét, bajba jutottakon segítsen, védje a környezetet vagy gyakorlatot szerezzen egy 
számára fontos területen.A közösségi szolgálat végzése során az egyén nem csak a 
helyi közösség javát szolgálja, megold egy társadalmi, környezeti stb. problémát és 
ezzel értéket teremt, hanem egyúttal együttműködő készsége, empátiája, 
kreativitása, felelősségvállalása, projektismerete is fejlődik. Számos tulajdonság, a 
későbbi munkavállaláshoz szükséges készség igazán a gyakorlatban tud fejlődni, 
valódi élethelyzetekben, a tevékeny munka során. A közösségi szolgálat egy olyan 
gyakorlati terep, ahol az iskolában elsajátított számos elméleti ismeret és tanulási 
teljesítmény mellett az életvezetési készségek is fejlődhetnek, a gyerekek 
tapasztalatot szerezhetnek különféle szervezetek működésével, munkakörökkel, 
társadalmi problémákkal kapcsolatban, és kipróbálhatják magukat aktív, cselekvő, 
szolgálatot teljesítő egyénekként is. 
 
Hogyan válasszunk közösségi szolgálati projektet? 
 
Mindenképpen olyan foglalkozást érdemes választani,amely valamilyen módon 
kapcsolódik a személyes érdeklődéshez és értékrendhez. Fontos azt figyelembe 
venni, hogy a közösségi szolgálat is munka, idő és energiabefeketetést igényel, és a 
vállalt feladatot jó minőségben, időben, megfelelően kell elvégezni. A közösségi 
szolgálat 50 órájának teljesítéséhez 3 év áll a diákok rendelkezésére, érdemes (ill. a 
törvény szerint ajánlott) ez alatt az idő alatt többféle típusú tevékenységet is végezni: 
minél több helyzetben vesz részt a diák, annál többféle készséget sajátíthat el a 
közösségi szolgálatok során. Minden egyes elvállalt feladatnál azonban 
elengedhetetlenül fontos, hogy az illeszkedjen a diák egyéniségéhez, és a feladat 
értelme, célja, az azzal létrehozott érték világos legyen a diák előtt, és szeresse az 
adott feladatot. 
 
Választható területek: 
 
a) az egészségügyi, 
b) a szociális és jótékonysági, 
c) az oktatási, 
d) a kulturális és közösségi, 
e) a környezet- és természetvédelemi, 
f) a katasztrófavédelmi, 
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős 
emberekkel kö-zös sport- és szabadidős 
 
területen folytatható tevékenység. 


