Iskolai Közösségi Szolgálat a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban

Az Iskolai Közösségi Szolgálat megvalósulása iskolánkban
Intézményünk a 2013-2014-es tanév elején kezdte el megszervezni a szolgálatot. Kezdő lépésként
felvettük a kapcsolatot városunk szinte minden közintézményével, civil szervezetekkel, vidéki önkormányzatokkal, intézményekkel.
Tájékoztattuk az érdekelt évfolyamok diákjait a lehetőségekről, melyek alapján a tanulók érdeklődési
körüknek megfelelően leadták jelentkezéseiket.
A jelentkezést a fogadó szervezetekkel egyetértve rugalmasan kezeltük. A célunk az, hogy diákjaink
több tevékenységi formában is kipróbálhassák magukat és lehetőséget biztosítsunk nekik az esetleges évközi módosításra is.
2013 októberének elején elkezdhették munkájukat „önkénteseink”. A feladat új volt a diákok és az
intézmények számára egyaránt. A fogadó szervezetek segítőkészen álltak mellénk és együtt próbáltuk
kialakítani az Iskolai Közösségi Szolgálat gyakorlati megvalósítását. Természetesen ez egy hosszú folyamat, amelynek még csak az elején járunk. A tapasztalatunk az volt, hogy azoknál a szervezeteknél
folyt gördülékenyen a munka, ahol eddig is foglalkoztattak önkénteseket. Az elkövetkezendő években
a programba bekapcsolódó évfolyamok és a megnövekedő létszám miatt komoly feladattá vált hasznos munkát biztosítani a Közösségi Szolgálatosoknak.
Ennek a problémának elkerülésére úgy gondoljuk, hogy az lenne a hasznos diákjaink számára, ha nem
évekre széthúzva, hanem lehetőségeik szerint rövidebb idő alatt teljesítenék a Közösségi Szolgálatot.
Az előkészítő és a 9-10. évfolyam a legalkalmasabb arra, hogy ekkor még kellő motivációval végezzék
az Iskolai Közösségi Szolgálat feladatait a diákok.
Ez az elv megvalósulni látszik és az a tapasztalatunk, aki szorgalmasan áll neki a feladatnak, annak
nem okoz gondot a teljesítés, sőt akár néhány hónap alatt is teljesíteni tudja az 50 órát.

Zrínyisek a közösségi szolgálatban
Nehéz lenne felsorolni az összes tevékenységi kört, amelyekben diákjaink részt vehettek, így csak
néhány példát ragadnék ki.





Az első előadásoktól résztvevői és segítői vagyunk a Hevesi Sándor Színház „Nézőtérítő”
programjának, és talán ez az eddigi legeredményesebb kapcsolatunk. Vannak tanítványaink,
akik mind az 50 órájukat a színházban töltötték, hasznos munkával.
Diákjaink első munkái közé tartozott a Gondozási Központ szervezésében az őszi idősek napi
rendezvények segítése.
Bekapcsolódhattunk a katasztrófavédelem helyi munkájába és a tűzoltóság munkájának megismerésébe.











Segíthettük a rendőrség bűnmegelőzési programját, a karácsonyi időszak bevásárlásainál
csakúgy, mint a nyári Aquapark területén végzett járőrszolgálatnál.
Rendszeresen végeznek diákjaink munkát a Zala Megyei Kórházban. Emellett segítőként a sérült gyermekeket foglalkoztató Nyitott Ház Módszertani Intézet is foglalkoztat zrínyiseket.
A Deák Ferenc Megyei és Városi könyvtári munkáját is segíthették tanítványaink, egyre nagyobb számban és bővülő lehetőségekkel.
A Keresztury VMK és az Apáczai ÁMK rendezvényein sok közösségi órát szerezhettek diákjaink.
Népszerű munka a kisgyermekek segítése, így nagy számban kapcsolódtunk be az Egyesített
Bölcsődék mindennapjaiba és több helyi óvoda programjaiba is.
Kapcsolatban vagyunk a Bogáncs állatmenhellyel, ahol szintén szívesen fogadják diákjainkat.
Sportoló diákjaink a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülésének jóvoltából segíthetik helyi
rendezvények lebonyolítását. A sportot segítő önkéntesek lehetőségei növekedtek a ZTE KK,
a ZTE FC és egyéb helyi sportegyesülettel megkötött szerződésünk segítségével.
Számos vidéki önkormányzat és helyi kultúrház, óvoda, polgárőr egyesület foglalkoztatja vidéki tanulóinkat.

Fontos megemlítenünk, hogy saját intézményünkben is tevékenykedhetnek önkénteseink. Segítettek
már egykori tanáraink sírjának rendezésében, papírgyűjtésben, levélseprésben, rendezvényszervezésben, túrák és ünnepségek lebonyolításában, vagy az iskolai könyvtár rendezésében is. Az alapítványi bálunk, a szalagavató ünnepségünk, gólyabálunk szervezésében való segítség szintén közösségi
órának számítható.
Az idei tanévben új feladatként tanuló párok segíthették egymás munkáját az iskolai feladatok teljesítésében.
Intézményünkben, 2013. októberében kezdtük el az Iskolai Közösségi Szolgálatot. Jelenleg 19 osztály
és több mint 500 diák vesz részt a programban. Sok idő telt el azóta, hogy a most már 11. évfolyamos
Durgó Fanni elsőként teljesítette az 50 óra követelményét…
A jelen pillanatban már körülbelül 200 diáknak sikerült ugyanezt elérni. Pozitív hozzáállással könnyen
teljesíthető ez az előírt 50 óra.
A legnagyobb öröm számunkra az, ha diákjaink lelkesen kapcsolódtak a programba, lelkiismeretesen
és szorgalmasan végzik munkájukat! Egy zrínyis mutasson példát mindenhol, az IKSZ-ben is! Próbáljon
ki mindenki különböző területeket, ismerkedjen eltérő feladatokkal, helyzetekkel!
Az igazi eredmény az lenne, ha ezt a pozitív hozzáállást, lelkesedést felnőtt korukra is megőriznék
tanítványaink és lelkes önkéntesekké válnának, ha életükben bármikor úgy alakulna a helyzetük!
Szekér Gábor
IKSZ koordinátor

