Kedves Tanítványunk!

Bizonyára Te is sokat hallottál már a közösségi szolgálatról, melynek teljesítése a 2016. január 1-je után
megkezdett, sikeres érettségi vizsgák megkezdésének a feltétele.
Talán azt is tudod, hogy a közösségi szolgálat hátterében az a törekvés áll, hogy valóban érett felnőttként
léphessetek ki a középiskola kapuján, s ez ne csak a tantárgyi ismeretek, hanem a szociális készségek, a
társadalmi érzékenység, az egymás iránti felelősségvállalás vonatkozásában is igaz legyen. Úgy gondoljuk,
hogy ez a szolgálat neked is közvetlen hasznodra válik, hiszen lehetőséged nyílik megismerni számos
munkahelyet, eddig ismeretlen tevékenységet, amelyekben tapasztalatokat szerezhetsz, megtudhatod, melyek
azok a területek, ahol megállod a helyed, esetleg ez által könnyebben tudsz dönteni, milyen pályát válassz.
Az 50 órát több projekt keretében, több év alatt is lehet teljesíteni. Ennek az az előnye, hogy többféle dolgot
tudsz kipróbálni. Persze arra is van lehetőség, hogy ezt akár egy év alatt, egy nagy program révén teljesítsd.
A következő tevékenységi területek közül választhatsz:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

az egészségügyi,
a szociális és jótékonysági,
az oktatási,
a kulturális és közösségi,
a környezet- és természetvédelemi,
a katasztrófavédelmi,
az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sportés szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen
folytatható tevékenység
Ehhez mi, koordináló tanárok, osztályfőnökök minden segítséget megadunk. Próbáltunk és próbálunk olyan
lehetőségeket kínálni, találni, ami megfelel szerteágazó érdeklődéseteknek. Sőt bátorítunk, hogy Te is keresd
a lehetőségeket, különösen, ha bejáró tanulóként a saját településeden szeretnéd teljesíteni a közösségi
szolgálatot, ha saját közösséged javát szolgáló programokban szeretnél részt venni. Ezt persze jelezd
osztályfőnökötöknek vagy a koordináló tanároknak, hiszen a fogadószervezettel szerződést kell kötnünk.
A jelentkezési lap kitöltése után a tanári szoba bejáratával szemközti hirdetőtáblán tájékozódhatsz az aktuális
kínálatról, lehetőségekről, melyekre feliratkozva a koordináló tanár eligazítása nyomán Te is
bekapcsolódhatsz a közösségi szolgálatba azon a területen, amelyet a jelentkezési lapodon megjelöltél.
Az elvégzett tevékenység rögzítésére a közösségi szolgálati napló szolgál, melyre nagyon vigyázz, és tartsd
magadnál, amikor valamilyen tevékenységet végzel. Fontos, hogy naprakészen vezesd, hiszen ezzel tudod
majd igazolni, hogy teljesítetted a kötelező ötven órát. Minden alkalommal gondosan ügyelj, hogy igazolva
legyen a teljesített időd. Ne feledd az egyes tevékenységek végén lejegyezni, mivel foglalatoskodtál, s ennek
kapcsán mit tapasztaltál. A naplót havonta mutasd be osztályfőnöködnek, aki az osztálynaplóban rögzíti a
teljesített órákat.
További információt a www.kozossegi.ofi.hu honlapon találsz, de ha a közösségi szolgálattal kapcsolatosan
egyéb kérdésed vagy javaslatod merülne fel, keresd osztályfőnöködet, kapcsolattartó tanárodat (Csík-Józsa
Eszter, Lázárné Czigel Erzsébet, Szántainé Zemen Katalin, Szívósné Terék Mária), illetve a dfeva@djg.hu
címen e-mailben is várjuk észrevételedet.
Dusekné Filipcsei Éva intézményvezető-helyettes

