
Miért hasznos a közösségi szolgálat? 

Valljuk be, a közösségi szolgálat négy év alatt könnyen teljesíthető feladat, hiszen csak 

50 óráról van szó. De sok diáknak mégis nehézkesen, és nem valami lelkesen áll hozzá. Pedig 

rengeteg hasznos dolog származhat belőle.  

 A munka világában szerzett tapasztalatok legalább olyan fontosak, mint az a tudás, amit 

az iskolában sajátítunk el. Az önkénteskedés közben fejlődhet a szociális érzékünk, a 

kommunikációs készségünk, az empátia, vagy a stressztűrés. Az önkéntes munka lehet 

szakmához kapcsolódó tevékenység is, például, ha egy pedagógiát tanuló diák óvodában végzi 

a feladatát, akkor élőben megtapasztalhatja, hogy milyen a gyerekek közötti játék. A szolgálat 

során az újonnan szerzett ismeretek még később,a  munkakeresés közben is hasznosak lehetnek. 

Az iskolai közösségi szolgálat lehetővé teszi azt is, hogy a tanulók felderítsék milyen alkalmak 

adódnak a rászorulók segítésére, vagy az állampolgárság egyéb tevékenységeire. Lehetőséget 

biztosít képességeink fejlesztésére, ismereteink bővítésére. A tanulók valódi élethelyzetekben 

is alkalmazhatják az elsajátított tudásukat. Hasznot nyújthatnak saját magunk, és mások 

számára. A problémamegoldó készségük fejlődik, ezáltal könnyebben reagálunk le egy adott 

konfliktust. Megtanuljuk, hogy felelősséggel és elszámoltathatósággal tartozunk a 

cselekedeteikért. 

A közösségi szolgálat célja olyan tanulók nevelése, akik megértik saját erősségeiket, 

korlátjaikat, célokat tűznek ki, és személyes fejlődésükért tesznek. Fontos tényező, hogy 

elfogadjuk az új kihívásokat és szerepeket. Tudatában legyünk annak, hogy a közösség 

tagjaiként felelősséggel vagyunk egymásért és a környezetükért. Azok a diákok, akik részt 

vesznek ilyen programokban, jelentős fejlődést mutatnak számos területen: pl.önismeret, 

önbizalom, a tanuláshoz való hozzáállás, elkötelezettség, beszédkészség és az iskolai 

teljesítmény. A másság elfogadása, és a résztvevők közötti tisztelet megtanulása is egy hasznos 

tényező. 

Én a közösségi szolgálatom nagy részét egy óvodában végeztem. Megtanultam hogyan 

kell hozzáállni a gyerekekhez, hogy hogyan lehet őket megnevettetni, megvigasztalni és rendre 

inteni. A gyerekek megismerése nagyon jó dolog volt. Sok gyerekkel összebarátkoztam, és 

élveztem a velük töltött időt. Sok dolgot tanultam az alatt az 50 óra alatt. Örülök, hogy 

elvégezhettem, mert sok ismeretet sajátítottam el. 

Minden tanuló máshonnan indul, ezért sokak számára a közösségi szolgálat olyan 

tapasztalatokat rejthet, amelyek képesek megváltoztatni az életüket. 



Varga Bianka 

 


