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Bevezetés: a közösségi gyakorlat koncepciója 

 

A közösségi pedagógiai gyakorlat vagy röviden közösségi pedagógiai gyakorlat a 8/2013. (I. 30.) EMMI 

rendelet alapján: „...szünidőben vagy szorgalmi idő alatt is teljesíthető közösségi szolgálat, mely egy 

adott tanulói korosztály tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének (táboroztatás, szakkörök, 

érdeklődési körök stb.) szervezési, vezetési, programkészítési, közösségépítési területein nyújt 

tapasztalatokat” (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes 

tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről).  

Az EMMI  rendelet tömör leírását felsőoktatás pedagógiai kontextusba helyezve, a közösségi 

pedagógiai gyakorlat elméleti koncepcióját és nemzetközi gyakorlatát feltáró háttértanulmányunkban 

(Czető & Mészáros, 2014) kiegészítettük a nemzetközi szakirodalom és tapasztalatok alapján, és egy 

olyan koncepciót vázoltunk föl, amely szerint a közösségi gyakorlat egyszerre szolgálat és egyszerre 

tanulási folyamat, amelynek célja, hogy a leendő tanár a gyerekekkel/fiatalokkal és közösségeikkel 

szolgálati formában találkozzon, s eközben növekedjen társadalmi tudatossága és elkötelezettsége, és 

saját tanári szerepe is árnyaltabbá váljon. Nem egyszerűen szolgálatról van szó, hanem olyan 

tapasztalati tanulási folyamatról, amelynek kiemelt jelentőségű a hatékony támogatása.  

Ahogyan a fent idézett szövegben kiemeltük: a közösségi pedagógiai gyakorlat egyszerre program, 

pedagógia és filozófia. Program: mert bizonyos közösségek szükségleteire válaszoló szervezett 

tevékenység; pedagógia: mint a tapasztalati tanulási útja a hallgatók számára a tanári pályára való 

szocializációban; és filozófia: mert mögötte egy társadalmi vízió is rejlik az együttműködésről, 

kölcsönösségről és emberi fejlődésről. A gyakorlat rendszerének olyannak kell lennie, amely ezeket a 

dimenziókat magába tudja foglalni.  

A nemzetközi szakirodalom és gyakorlatok feltárásából a közösségi szolgálat mint tanulási forma olyan 

optimális modellje következne, amely:  

 egy kurzus keretében segíti, kíséri el a hallgatókat a szolgálat során, és támogatja reflexiójukat 

a tapasztalatokra (ez rendszeres, általában heti kurzus, amely követi a gyakorlatot, tartalma 

kapcsolatban van a szolgálattal); 

 olyan terepen zajlik, amely alkalmas arra, hogy a hallgató érzékenyebbé és elkötelezettebbé 

váljon a társadalmi igazságosság iránt, és amely a gyermekek, fiatalok valódi közösségeihez 

kapcsolódik;  

 hosszabb ideig (pl. egy féléven át rendszeres tevékenységek formájában) tartó folyamat, 

amely során többféle módon is kipróbálhatja magát a hallgató (ideális, ha több, különböző 

szolgálatban is részt vesz), és reflektálhat a saját fejlődésére és a szervezet, közösség belső 

folyamataira; 

 alkalmas arra, hogy az egyetemi (felsőoktatási) tudás és a közösségek kapcsolatát, 

kölcsönhatását megvalósítsa, a hallgató számára érzékelhetővé tegye;  

 az felsőoktatási intézmény egészének közösségi szolgálati kultúrájába 

ágyazódik be, és megvalósítása egyben szervezetfejlesztési folyamatot is 

jelent az intézményben.  
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A közösségi gyakorlat bevezetéséhez és optimális működtetéséhez többféle (felsőoktatási) szervezeti 

ismérvet is megadnak a szerzők (ld. részletesen: Czető & Mészáros, 2014), amik összefoglalóan és 

leegyszerűsítve a különböző kritériumlistákat a következők:  

 a gyakorlat ágyazódjon be az egyetemi/főiskolai közegbe, az egész szervezetet hassa át a 

tudás, a közösségek viszonyának és a társadalmi szerepvállalás fontosságának a tudata;  

 minden tanárképző tanár legyenek tisztában a közösségi pedagógiai gyakorlat filozófiájával, 

jelentőségével, a más órákon közvetített koncepciók legyen összhangban ezzel;  

 ugyanakkor hasznos lehet, ha van valaki (vagy egy csoport), aki a bevezetés „bajnoka”, 

előmozdítója;  

 a tanárképzés egészével, a sztenderdjeivel is legyen összhangban a közösségi szolgálat; 

 a folyamat szinergikusan figyeljen a különböző szereplők szempontjaira; 

 a hallgató későbbi iskolai gyakorlata során is olyan pedagógusokkal találkozzon, akik 

elkötelezettek a közösségi szolgálat iránt;  

 építsen a szolgálat szervezése az együttműködésre mind belső mind külső dimenziókban 

(tanárok, különböző tárgyakat tanítók, adminisztrációhoz kapcsolód személyek, hallgatók; 

illetve az intézmény és a külső partnerek kapcsolata, az ottani szereplők, gyerekek, szülők, 

stb.); 

 a közösségi gyakorlat előmozdítása számítson erénynek az intézményben, 

 a felsőoktatási intézmény tudatosan tudjon felkínálni helyeket.   

 

Tanulmányunkban ezzel az ábrával (1. ábra) foglaltuk össze, hogyan lesz valóban az felsőoktatási 

tanulmányok része a közösségi gyakorlat (közösségi szolgálat mint tanulási forma): 
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1. ábra: Az 

felsőoktatási 

közösségi 

szolgálat mint 

tanulási forma 

feltételei  

 

 

Miközben világos ennek az ideális modellnek az érvényessége és alátámasztottsága a kutatások, 

gyakorlat és szakirodalom alapján, tisztában vagyunk vele, hogy ez a jelenlegi hazai szabályozás és 

körülmények között nem megvalósítható ebben a formában. Háttértanulmányunk végén föl is vetettük 

az ide kapcsolódó dilemmákat, nehézségeket. Ezek további vitájára mindenképpen szükség van, de 

ezzel együtt ebben a dokumentumban egy a körülményeket figyelembe vevő, megvalósítható és 

fenntartható rendszert vázolunk fel, amely ugyanakkor igyekszik a fenti kritériumokat részben, a 

lehetőségekhez mérten érvényesíteni. A dokumentum első része általános ajánlásokat fogalmaz meg, 

a második része pedig kifejezetten azt rendszert mutatja be, amelyet az ELTE Pedagógiai és 

Pszichológiai Karán (PPK) kezdtük el kidolgozni és megvalósítani. A 2013-2014. felsőoktatási tanév 

tavaszi félévében zajlott a közösségi gyakorlat első féléve, és a 2014-2015. tanév őszi félévétől 

kezdődően minden félévben meghirdetésre kerül a gyakorlat. Az első tapasztalatok alapján már 

alakítottunk is a rendszeren, és ezeket a tapasztalatokat beépítjük ebbe a javaslatba is.  

A dokumentum első felében tehát általában a közösségi pedagógiai gyakorlatra vonatkozóan 

vázolunk fel egy lehetséges rendszert mint javaslatot, a második részében egy 

lehetséges modell részleteit mutatjuk be, amely elsősorban az ELTE PPK 

helyzetére és eddigi tapasztalataira épít, és természetesen az egyes 

releváns és jelentős 
tevékenység

az egyetemi előrehaladás 
támogatása

a felsőoktatási intézmény 
által szervezett és 

koordinált

tantervbe illeszkedő, kredit 
alapú tevékenység

felelősség-vállalás, 
társadalmi tudatosság

lehetőséget biztosít és 
felkészít a reflektív 

gondolkodásra

az egyén szakterületéhez 
illeszkedő tevékenységet 

végez
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intézmények eltérő kontextusa, szituációja más utakra ad lehetőséget, de az első részben leírt 

kritériumokat mindenképpen érdemes figyelembe venni.  

 

A közösségi pedagógiai gyakorlat céljai  

 

A közösségi pedagógiai gyakorlat céljai világosan látszanak a megrajzolt koncepcióból. Összefoglalóan: 

 a tanári pályára készülő hallgatók olyan tapasztalati tanulási folyamatának elősegítése, 

amelynek során találkoznak a gyermekek, fiatalok közösségeinek igényeivel, a társadalmi 

problémákkal, növekszik társadalmi tudatosságuk és érzékenységük, a demokratikus értékek 

iránti elkötelezettségük;  

 kipróbálják magukat még nem tanári szerepben, de fiatalokkal való foglalkozásban, ez része 

pályaorientációjuknak; 

 megtapasztalják a szervezetben való dolgozást és a kapcsolatok kialakítását, megismerhetik 

egy szervezet belső életét;  

 meglátják az egyetemen/felsőoktatásban szerzett tudás és az emberek közösségi igényeinek 

kapcsolódását és/vagy feszültségeit; 

 áttételesen a közösségi gyakorlat szervezetfejlesztési célja, hogy az adott felsőoktatási 

intézmény egészében a közösségi szolgálat kultúrájához hozzájáruljon a rendszer kialakítása 

és fenntartása.   

A tanári kompetenciák szempontjából különösen a 2-es (A tanulói csoportok, közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése ) és 7-es (A kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás), illetve 

az 1-es (A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése) és a 8-as (Az 

autonómia és a felelősségvállalás) sztenderdekhez köthető a fejlődés, ami a gyakorlat során 

végbemehet.  

A közösségi pedagógiai gyakorlat kontextusa  

 

A közösségi pedagógiai gyakorlatnak a rendszer kialakításakor fontos figyelembe venni a jogszabályi, 

társadalmi, tantervi és intézményi kontextusát. Amint utaltunk rá a jogszabály szűkösen fogalmaz, és a 

szakmai keretek nehezen levezethetőek egyenesen belőle, ráadásul a megadott maximum kétkreditnyi 

idő, amely a közösségi gyakorlatra fordítható nagyon kevés. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag maximum 

60 hallgatói munkaórát lehet erre fordítani, amit sok intézmény valószínűleg az egyébként is kevés 

kredittel gazdálkodva egyre csökkent. Ez gyakorlatilag lehetetlenné teszi az optimális modellben leírt 

hosszabb folyamat és a kísérő óra megvalósítását. A hallgatók oktatói elkísérését általában 

is nehezítheti a nagy hallgatói létszám és a tanárképzéshez kapcsolódó személyzeti 

keret szűkössége.  
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A társadalmi szerepvállalásra vonatkozó kultúra, különösen a fiatalok között, gyengébb 

Magyarországon, mint számos más országban (vö.: Székely, 2013). Az Egyesült Államokban például 

az egyetemek nagy részében megvalósul valamilyen közösségi szolgálati forma, és nem csak a 

tanárképzéshez, a humán- vagy társadalomtudományokhoz kapcsolódóan, míg nálunk ennek nincs 

meg a hagyománya, tehát a felsőoktatási intézményekben a tanárjelöltek közösségi szolgálata a saját 

útját kell kijárja, és nem tud beágyazódni az intézmény ilyen szokásrendszerébe. A helyzet persze 

változóban van hazánkban is, például az iskolai közösségi szolgálat és az ehhez kapcsolódó számos 

kezdeményezés elindított egyfajta tudatosságot ezen a téren. A társadalmi kontextus részének 

tekinthetjük továbbá a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A 

PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” projekt adta lehetőséget, hogy ezt a gyakorlatot (is) a 

támogatásnak köszönhetően megfelelő módon, szakmai szempontok érvényesítésével kidolgozzuk.  

A tantervi kontextushoz kapcsolódó probléma, hogy a specifikusan pedagógiai és pszichológiai tárgyak 

a tanárképzés elején vannak többségében. Bár a külföldi szakirodalom megemlít olyan gyakorlatot, 

amely a közösségi szolgálatot az első évek bevezető tárgyaihoz köti, és egyfajta pályaorientációs 

szereppel is rendelkezik, de a hazai kontextusban, és a szakirodalom meglátásainak összességét 

figyelembe véve, úgy tűnik, szerencsésebb lenne, ha a hallgatók érettebben, tanulmányaik későbbi 

szakaszában végzik el a gyakorlatot. Ekkor azonban nehezen tud megvalósulni, hogy a tanárképzés 

kurzusai támogassák, s legalább áttételesen kísérjék a közösségi gyakorlatot. Ez tehát komoly dilemma.  

 

A gyakorlat szereplői 

 

A közösségi gyakorlat legfontosabb főszereplője a tanárszakos hallgató. Neki ugyanakkor meg kell 

értenie, hogy miközben a saját fejlődésére koncentrál, a közösségi gyakorlat során, annak szolgálat 

jellege miatt, át kell helyeznie fókuszát, és azokra figyelnie, akik a tevékenységének címzettjei, a 

gyerekek/fiatalok és közösségeik. A gyerekek, szüleik, a hátterüket jelentő közösségek alapvető 

szereplők, és fontos, hogy az ő szempontjuk jelent legyen a közösségi gyakorlat rendszerében.  

Nagy jelentősége van a helyszín szereplőinek, ahol a hallgató szolgálatát végzi, különösen a hely 

kapcsolattartója illetve az, aki optimális esetben a hallgatót kíséri mentorálja a gyakorlat alatt (mentor). 

A helyszínekre és minőségbiztosításukra vonatkozóan külön dokumentum készült, amely kiegészíti ezt 

a rendszerleírást is.  

Az egyetemi/főiskolai oktatók csoportja szintén fontos szereplő. Egyrészt, ahogy fentebb említettük a 

kritériumok között, minden tanárképzésben résztvevő oktatónak szerepe van a közösségi gyakorlat 

vonatkozásában, s nem jó, ha ennek ügye, csak egy csoporté vagy egy felelősé marad, bár kiemelendő 

annak az oktatói csoportnak (és a kiemelt felelős/ök/nek) a különleges szerepe, akik vezetik a 

gyakorlatot a felsőoktatási intézményben, és ők kell, hogy betöltsék a többi oktatót motiváló, 

feléjük az ügyet képviselő szerepet is.  

Az egyetemi/főiskola adminisztráció és adminisztrációs személyzet nem 

elhanyagolható a közösségi gyakorlat szempontjából, különösen, ha figyelembe 

vesszük a szakirodalom többszörös figyelmeztetését a szervezeti 
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beágyazottságra vonatkozóan. Az egész intézményi adminisztráció esetében fontos, hogy átlássa a 

szakmai gyakorlat szerepét, fontosságát, és kikerülhetetlen, hogy ennek a területnek legyen valaki, aki 

adminisztrációs oldalról is gondját viseli. A velük való kapcsolat, az ő szerepük szintén része annak, 

hogy a rendszer megfelelően működjön. Szerepük különösen a helyszínek kapcsán nagy, és a 

minőségbiztosítási rendszert leíró dokumentumban részletesebben szó van erről (Mészáros – Czető, 

2014). Maga az egyetemi/főiskolai szervezet és azon belül az egyetemi/kari vezetés is szereplő, 

szerepük kikerülhetetlen ha a szolgálat/gyakorlat szervezeti beágyazottságát nézzük.  

 

A közösségi gyakorlat támogatásának módszerei 

 

A lehetőségek szűkös keretei között is fontos megtalálni a közösségi gyakorlat támogatásának útjait. A 

helyszínen folyó támogatást az intézmény azzal tudja segíteni, ha elvárja, hogy legyen egy mentora a 

hallgatónak a terepen (bár ez valószínű nem mindig lehetséges), és a mentort (illetve a szervezetet) 

ellátja anyagokkal a gyakorlatra illetve a hallgató támogatására vonatkozóan. Ha van egy szervezeti 

adatbázis és rendszeres kapcsolat szervezetekkel, akkor az is lehetséges, hogy a szervezetek 

képviselőit illetve az ottani mentorok meghívja az intézmény valamilyen fórumra, találkozóra, 

megbeszélésre stb.  

Az ideális, ha az intézmény tud kurzust szervezni a közösségi gyakorlathoz kapcsolódóan, amely 

elkíséri a hallgatókat a tapasztalati tanulás útján. Ezt azonban csak kisebb létszámú hallgatókkal 

dolgozó, elég személyi kapacitással rendelkező intézmény tudja bevállalni és csak, ha 2 kreditet rendelt 

a Közösségi pedagógiai gyakorlat tárgyhoz. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy is fontos biztosítani, 

hogy a hallgató megismerje a közösségi gyakorlat mibenlétét, reflektálni tudjon a tapasztalatára, és 

valamilyen visszajelzést kapjon. Ennek több útja lehetséges. Előfordulhat, hogy az intézmény 

valamilyen tantárgyához köti a gyakorlat  végzését (itt számolni kell a jelzett nehézséggel, hogy nem 

biztos, hogy a képzés elején szerencsés ennek megszervezése), amelyen többek között szó van a 

gyakorlatról is. Ez akkor működik jól, ha valóban szervesül a közösségi szolgálat a tárgy adott 

témájához. Erre vannak példák a háttértanulmányban (Czető & Mészáros, 2014). Ha nincs ilyen kurzus, 

akkor lehet feltétele a szolgálat elvégzésének, hogy a hallgató részt vegyen egy tájékoztatáson a 

gyakorlatról, és hogy a végén be kelljen adnia reflexiót a tapasztalatairól. Mi az ELTE-n ezt a megoldást 

választottuk. Ennek részletesebb leírását ld. a következő fejezetben.  

 

Az alábbi táblázatban (1. táblázat) összefoglalóan leírjuk az egyes szereplőket, funkciójukat a hallgató 

gyakorlatában és támogatásuk lehetőségeit.  
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1. táblázat 

 

Szereplő Funkciója, szerepe, feladatai Támogatásának lehetséges formái 

Hallgató a gyakorlat végzőjeként: 

 helyszínen aktívan bekapcsolódik az elvárt 

tevékenységekben 

 a gyerekekkel foglalkozik 

 reflektál a szolgálatra mint tanulási folyamatra, elkészíti 

a kért feladatokat, reflexiókat 

 előzetes anyagokkal 

 felkészítéssel a felsőoktatás intézményben 

 tanulási folyamatának elkísérésével, értékelésével 

(az intézményben) 

 a szolgálatában a terepen (tevékenységekben, 

reflexiókban)  

Közösség (gyerekek, szüleik, 

környezetük)  

a szolgálat/gyakorlat címzettjei áttételesen a gyakorlatot biztosító terepen keresztül.  

Helyszíni kapcsolattartó/ 

mentor (eltérő szereplők is 

lehetnek) 

 a befogadó nyilatkozat kiállítása 

 a hallgató helyi bevezetése, elkísérése, támogatása a 

terepen  

 visszajelzések a hallgató felé 

 visszajelzések a felsőoktatási intézmény felé 

 igazolás kiállítása a gyakorlatról 

 elsősorban írásos anyagokon keresztül; 

 illetve fórumok, találkozók szervezésével; 

 megfelelő kapacitás esetén oktatói látogatással, 

konzultációval 
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Szereplő Funkciója, szerepe, feladatai Támogatásának lehetséges formái 

Egyetemi/főiskolai oktatók a 

tanárképzésben 

 a közösségi szolgálati tanulás értékeinek, filozófiájának 

közvetítése 

 a kurzusokon keresztül kapcsolódás a gyakorlathoz: a 

hallgatók áttételes és közvetlen támogatása 

 részvétel a közösségi pedagógiai gyakorlat 

koncepciójának, rendszerének kialakításában, 

felülvizsgálatában 

 írásos anyagokkal 

 belső fórumokkal, beszélgetésekkel, 

továbbképzésekkel 

 bevonva őket a kialakítás és felülvizsgálat 

folyamatába 

A gyakorlatot vezető oktatók  a gyakorlat rendszerének kidolgozása 

 a rendszer visszatérő felülvizsgálata 

 a kapcsolódó egyetemi kurzus vezetése 

 a kurzushoz írásos anyagok készítése 

 a hallgatók közvetlen támogatása, felkészítése és 

értékelése 

 a helyszínekre vonatkozó minőségbiztosításának első 

számú felelősei 

 együttműködés az adminisztrációval 

 a többi szereplő támogatásának első számú felelősei 

 írásos anyagok készítése a többi szereplőnek 

 más felsőoktatási intézmények oktatóival 

megbeszélések, továbbképzések 

 belső megbeszélések, továbbképzések 

 a vezetés részéről támogatásuk a közösségi 

szolgálat mint tanulási forma előmozdításában; 

munkájuk elismerése 

 idő biztosítása a gyakorlat vezetésére 
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Szereplő Funkciója, szerepe, feladatai Támogatásának lehetséges formái 

 a szervezetben a közösségi szolgálat kultúrájának 

előmozdítása 

 a többi szereplő bevonása a közös gondolkodásba 

Adminisztrációs személyzet  a rendszer kidolgozásában részvétel adminisztrációs 

szempontból 

 az adminisztrációs feltételek megteremtése 

 együttműködés az oktatókkal 

 a közösségi szolgálat mint tanulási forma és a rendszer 

koncepciójának átlátása 

 közvetlen adminisztratív kapcsolattartás a helyszínekkel 

 rendszeres kapcsolat az oktatókkal 

 a minőségbiztosításban közreműködés  

 az helyszínekre vonatkozó adatbázis kezelése 

(amennyiben van) 

 a közösségi pedagógiai honlapjának, hallgatók és 

terepek számára feltett online anyagoknak, 

információknak a kezelése (amennyiben van) 

 írásos anyagok, hogy átlássák a rendszert és annak 

koncepcióját 

 rendszeres találkozás az oktatókkal 

 részvétel az esetleges fórumokon, belső 

továbbképzéseken a témában 

Egyetemi/főiskolai szervezet 

(különösen a vezetés) 

 a közösségi szolgálat filozófiájának megismerése, 

előmozdítása 

 írásos anyagok 

 belső továbbképzések, fórumok, megbeszélések 
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Szereplő Funkciója, szerepe, feladatai Támogatásának lehetséges formái 

 részvétel a közösségi szolgálat kultúrájának 

kialakításában 

 a gyakorlat szervezeti beágyazottságának előmozdítása 

 az oktató kollégák támogatása 

 a közösségi szolgálatért tevékenykedők pozitív 

kiemelése a közösségben (oktatók, hallgatók szintjén is) 

 közös gondolkodás (ennek facilitálása) a szolgálat 

rendszeréről, további lehetőségeiről 

 rendszeres tájékoztatás 
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A következő ábra pedig a hallgató támogatását írja le a gyakorlat folyamatában (1. ábra). 

 

 

 

 

 

 

Előzetes 
ismerkedés

•írásos anyagok

•információk a honlapon

•adatbázis a helyszín(ek)ről, lehetséges 
tevékenységekről

Felkészülés

•felkészítő foglalkozás: információk, felkészítés 
a tanulási folyamatra, reflexióra

•támogatás a leendő helyszín 
kiválasztásában/megismerésében

A gyakorlat 
során

• a helyszíni szereplők (mentor) támogatása a 
mindennapokban

•kísérő kurzus (amennyiben van)

•valamilyen reflexiós forma (pl. naplózás) mint 
követelmény

•konzultáció az oktatóval 

A gyakorlat 
után

•visszajelzés a helyszíni 
szereplőktől/mentortól

•reflexió készítése mint követelmény

•a hallgató értékelése
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A validáció kérdése  

 

A validáció egyre inkább előtérbe kerül a felsőoktatásban, és a közösségi gyakorlat olyan területnek 

tűnik első látásra, ahol különösen szerepet kaphat a korábban, informális módon szerzett kompetenciák 

elismerése. Vannak hallgatók, akik önkénteskedtek korábban, közösségi szolgálatot végeztek, akár 

hosszabb ideig, mint a gyakorlatban elvárt. Ez azonban komplexebb kérdés.  

Ahogyan többször jeleztük, nagyon fontos, hogy a közösségi gyakorlat itt közösségi szolgálat és tanulási 

forma együtt, ami a tanári mesterségre felkészülés részeként végzett gyakorlat. Ha ezt az összetett 

meghatározást vesszük alapul, akkor a korábban végzett önkénteskedés és szolgálat nem tudja azokat 

a célokat megvalósítani, amik specifikusan a közösségi gyakorlat céljai a tanárképzésben, például a 

(tanári fókuszú) reflexió hiányzik ezekben az esetekben, ami a tanulás kihagyhatatlan komponense, s 

így szoros értelemben véve – álláspontunk szerint – a korábban szerzett kompetencia nem validálható.  

Ezzel együtt az intézmény esetleg meghatározhat bizonyos kivételes eseteket. Ilyen megfontolandó, 

kivételes eset lehet, ha egy hallgató rendszeresen teljesített a múltban olyan közösségi szolgálatot, 

amelynek során gyerekekkel/fiatalokkal dolgozott, amely valóban növelte társadalmi tudatosságát és 

érzékenységét, és amelyhez valamilyen módon tanulási folyamat is társult (pl. reflexiókat írt, naplózta a 

tevékenységeit stb.). Ez esetben – amennyiben a hallgató ezt ki tudja egészíteni egy olyan reflexióval, 

amely a szolgálat tanárrá válásában, fejlődésében betöltött szerepéről szól – akkor ez a tapasztalat 

talán validálható, ha az intézmény úgy látja jónak. Ekkor is ellenőrizni kell utólagosan azonban a végzett 

tevékenység és helyszín megfelel-e a közösségi gyakorlat kritériumainak. Egyéb esetekben szakmailag 

sokkal kérdésesebb a validáció lehetősége.  

 

Etikai kérdések 

 

A közösségi pedagógiai gyakorlat olyan tevékenységeket jelent, amelyek több szempontból is érzékeny 

etikai kérdéseket érintenek. Egyrészt a hallgatók gyerekekkel foglalkoznak, és ennek során, lehet, hogy 

nem szakember, pedagógus vezeti, segíti őket az adott szervezetben, valamiféle önállóságot is kapnak. 

Fontos tehát, hogy tisztában legyenek a gyermekek felé vállalt (etikai) felelősségükkel. Másrészt az 

adott szervezet tevékenységének meg kell felelnie etikai normáknak. Nem elfogadható olyan szervezet 

tevékenysége, amely kirekesztő, előítéletes, gyűlöletkeltő ideológiájában, tevékenységében. Végül a 

szervezetnek biztosítania kell a hallgató segítését, valamiféle támogatását, és azt, hogy ne érje ott 

semmilyen hátrány őt sem. E kérdések miatt, és mert az egyetemnek a sokféle külső tereppel szemben 

nincs semmilyen beavatkozási joga, a közösségi gyakorlatot nem tudja úgy felügyelni, mint más 

gyakorlatokat, fontosnak gondoltuk egy etikai kódex kidolgozását (ld. Melléklet 3 és Melléklet 4), 

amelyet mind a hallgatók mind a terepek megismernek és elfogadnak.  
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A közösségi pedagógiai gyakorlat bevezetése és működésének fenntartása 

 

Mivel a közösségi gyakorlat szervezetfejlesztési feladat is, fontos, hogy az intézmény végiggondolja, 

hogyan tudja minél jobban ezt figyelembe véve bevezetni a gyakorlatot, és fenntartani működését.  

Valószínűleg szükséges egy kisebb oktatói team létrehozása, amely előreviszi a közösségi szolgálat 

ügyét, és képes arra, hogy másokat is bevonjon ebbe. Fontos elnyerni a vezetők támogatását (nem 

csak a közvetlenekét, hanem a feljebbiekét is, hogy az egyetemi struktúrába gyökeresedjen meg a 

bevezetendő szolgálat). Fontos találni oktató kollégákat, akikkel szorosabb lehet a kapcsolat, a többi 

kolléga számára pedig közvetíteni kell a közösségi szolgálat mint tanulási forma filozófiáját. Jó, ha a 

szűkebb team támogatást tud írásban, megbeszélések során adni a tanárképzésben tanító kollégák 

számára, hogyan építsék be a kurzusaikban ennek témáját, és mit jelent ennek filozófiájához 

kapcsolódni.  

Kiemelkedő feladat az adminisztrációs háttér megteremtése, és az adminisztrációs személyzet és 

oktatók között jó együttműködés kialakítása. Ez lehet a záloga a szervezetekkel való jó 

kapcsolattartásnak is, amely már a fenntartás fontos feladata.  

A minőségbiztosítási rendszerben megadott módszereken túl, a szervezetbe való beépítése érdekében 

fontos, hogy a közösségi gyakorlat megjelenjen kari és egyetemi/főiskolai szinten is. Különösen, ha 

vannak jó példák, sikeres történetek, akkor azokat érdemes bemutatnia karon, az egész intézményben, 

és mintegy propagálni a közösségi szolgálat hasznát, jelentőségét, eredményeit, hogy a felsőoktatási 

intézmény más szereplői is felismerjék, hogy ez nem csupán a tanárszak sajátossága kellene, hogy 

legyen. A tanári közösségi gyakorlat jó előmozdítója lehet a hazai felsőoktatási intézményekben a 

közösségi szolgálat, az egyetem/főiskolák és közösségek összekapcsolódása kultúrájának.  

 

Összefoglaló ajánlások 

 

Összefoglalva a fenti szöveget néhány rövid „kulcsajánlást” fogalmazunk meg, amely minden intézmény 

számára fontos lehet, amelyik bevezeti a közösségi gyakorlatot.  

 

1. A felsőoktatási intézmény oktatói ismerjék meg és tanulmányozzák a közösségi pedagógiai 

gyakorlathoz kapcsolódó nemzetközi szakirodalmat, és különösen a közösségi szolgálat mint 

tanulási forma filozófiáját, megvalósítási módjait.  

2. Legyen tudatos a koncepció kidolgozása, amely ehhez a nemzetközi tudáshoz kapcsolódik 

figyelembe véve a hazai és lokális kontextust, lehetőségeket is.  

3. A bevezetés kapcsolódjon szervezeti tanulási folyamathoz, és ágyazódjon be a szervezetbe.  

4. A hallgatók számára biztosítva legyen, hogy:  

a. szolgálatot végezzenek gyerekekkel/fiatalokkal és egyben tanulási 

folyamaton menjenek keresztül 

b. fejlődjön társadalmi érzékenységük,  

c. kerüljenek közvetlen kapcsolatba tanulókkal 
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d. a tanulók hátterét jelentő közösségekkel találkozzanak 

e. a terepek megfelelően biztosítsák fejlődésüket 

f. támogatást kapjanak a gyakorlat során 

5. A kidolgozott rendszert vizsgálják felül és újítsák meg időről időre a felsőoktatási intézményben 

6. A helyszín(ek)hez (tevékenységekhez) kapcsolódjon minőségbiztosítási rendszer 

7. A rendszer szereplői kapjanak megfelelő támogatást  

8. Az etikai szempontokat is vegyék figyelembe a kidolgozás és a gyakorlat során 

 

Problémák a közösségi gyakorlat megszervezéséhez kapcsolódóan  

 

Ahogyan jeleztük, a közösségi gyakorlat szakirodalom alapján felvázolt ideális formája egy az egyben 

nem megvalósítható, és az egyes intézményeknek meg kell találniuk, hogyan tudják a célokat és a 

lehetőségeket legjobban összehangolni. Nem könnyű válaszolni arra, mik azok a megoldásmódok, 

amelyek már kilúgozzák a közösségi szolgálat mint tanulási forma eredeti filozófiáját, és mik azok, 

amelyek csupán a lehetőségekhez való alkalmazkodásból születnek. Mindenestre a szakmai 

megvalósítást nehezítő szabályozó környezet, a tanulási folyamat egyénre szabott támogatásának 

nehézségei egy felsőoktatási kontextusban veszélyt jelenthetnek a gyakorlat rendszerének 

megtervezésekor, és az erőforrás hiány könnyen kényszerítheti az intézményeket arra, hogy 

egyszerűbben, kevesebb energiabefektetéssel szervezzék meg a gyakorlatot, és így elhagyják annak 

fontos elemeit.  

Olyan megoldásmódok, amik veszélyeztetik a gyakorlat szakirodalom által alátámasztott céljait, 

funkcióját: 

 a közösségi pedagógiai gyakorlat során az önkéntes szolgálat funkciója hangsúlyozódik: a 

gyakorlatot egyszerűen egyfajta szolgálatnak tekintjük, amit a hallgató elvégez egy általa 

választott helyszínen,igazolást hoz róla és beszámolót, és semmilyen, a tanulását kísérő-

támogató módszer nem kapcsolódik hozzá (itt kimarad a tapasztalati tanulás jellege a 

közösségi gyakorlatnak); például tipikusan ilyen lehet a nyári táborban végzett 

tevékenységek egyszerű, utólagos elismerése szolgálatként;  

 a közösségi pedagógiai gyakorlat pedagógiai gyakorlattá alakul, amely során a hallgató 

specifikus iskolai vagy kollégiumi segítő tevékenységet végez, esetleg előre pontosan 

kijelölt megfigyelési feladatokat kap, és erre reflektál (itt kimarad a szolgálati jelleg, a 

társadalmi dimenzió, és a másfajta szerep megtapasztalásának lehetősége; fontos, hogy a 

közösségi gyakorlat más mint a pedagógiai gyakorlatok);  

 a hallgatók támogatásának hiánya: a helyszínek kiválasztását teljes egészében a 

hallgatókra bízzuk és/vagy nincs semmilyen kommunikáció a helyszínekkel, s a 

hallgató terepen történő legalább minimális támogatása sem megoldott 

(ezzel megint csak a közösségi gyakorlat tanulási jellege vész el, és a 

helyszínekre vonatkozó kritériumok nélkül a leendő tanár fejlődése 
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sincs biztosítva, valamint, hogy a közösség szolgálathoz kapcsolódó értékrend, filozófia 

jelenik meg az adott terepen).  

Amennyiben az intézmények a fenti megoldások egyikére kényszerülnek, fontos arra figyelniük hogy 

mégis biztosítani tudják a kimaradó elem valamilyen jelenlétét:  

 az utólagosan elismert táborhoz mégis csatoljon valamilyen reflexiót a hallgató 

 az iskolai, kollégiumi gyakorlatban kerüljön látótérbe a tanulók háttere, tágabb közösségi 

kontextusa  

 ha a hallgató is választ a helyszínek közül, valamilyen minimális ellenőrzés és kapcsolat 

(támogatás) a terepekkel épüljön be a rendszerbe (legalább pl. egy befogadó nyilatkozaton, s 

az ahhoz kapott anyagokon keresztül pl.).  

De fontos aláhúzni, hogy jobb megoldást jelent, ha nem ezeket a módokat követik az intézmények.  

 

A gyakorlat keretei és folyamata az ELTE PPK gyakorlatában 

 

Ebben a fejezetben az ELTE-n tervezett kereteket és folyamatot írjuk le, összegezve az eddigi 

tanulságokat is, mint egy lehetséges modellt, amely igyekszik a szakmai megalapozottság és a 

megvalósíthatóság között egyensúlyt tartani.  

 

A hallgatók a rendszerünkben a tanulmányaik során a 3. félévtől végezhetik a közösségi gyakorlatot, 

tehát nem lehetséges egy adott félév kurzusához kötni. Tervbe van véve azonban még az, hogy a 

kötelező tárgyon kívül választható lehetőségként ajánlunk kurzusokat a közösségi gyakorlathoz, 

amelynek során lehetőség van a mélyebb reflexióra, illetve amelyek akár egy konkrét közös gyakorlatot 

kísérnek el (pl. hátrányos helyzetű gyerekek szabadidős tevékenységének szervezése a kerületben egy 

szervezettel együttműködve) 

A módszerek része a hallgatóknak nyújtott segédanyagok is. A bevezető előadás diáin kívül (ld. 

Melléklet 1) ilyenek a reflexióhoz kapcsolódó segédanyagok (ld. Melléklet 2), és kidolgozás alatt van 

egy komplett anyag, ami a diákok kezébe kerülhet, és segítséget nyújt a szolgálat végzéséhez, ahhoz, 

hogy valóban tanulási folyamat legyen.   

A tantárgyak tekintetében tervbe van véve a karunkon, hogy több órához is hozzákapcsoljuk a 

közösségi gyakorlat témáját. Bevezető jelleggel egyrészt megjelenhet a Pedagógiai tapasztalatok és 

nézetek, gyermekkép és egyéni sajátosságok bevezető pedagógiai kurzusban, ahol előkerül az 

identitás, közösségek és kisebbségi lét kérdése, s egy érzékenyítés is kapcsolódik a tárgyhoz, ami 

elindítja a társadalmi kérdések felé való nyitottságot, de ahogy a szakirodalom is jelzi, ez csupán 

sokszor „felkavarja az állóvizet”, és akár a hallgató komfortérzetét is kikezdheti, ami viszont hosszú 

távon hasznos lehet a később továbblépés szempontjából. A 3. félév Mindenki iskolája – mindenki 

társadalma is olyan tárgy, amibe szervesen beépülhet egyfajta felkészítés a közösségi 

gyakorlatra, mint résztéma. Végül keressük a helyét a későbbi tárgyak között, ahol 

a gyakorlat utána reflexió jelenhet meg, talán a reflektív szeminárium keretében, 
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ahol visszatekinthetnek a hallgatók az egész képzésre is, a többi gyakorlatra, s ezek között a közösségi 

szolgálatukra is. 

 

Óraszám 

 

A Közösségi gyakorlat tárgy egy kredit értékű, ezért nincs hozzá kapcsolódó óra, és a gyakorlat ideje is 

szűkös. A 30 munkaórából a gyakorlat követelményei szerint a hallgatónak minimum 15-20 órát 

gyerekekkel/fiatalokkal való munkával kell töltenie, a fennmaradó 10-15 órát pedig a felkészülésre, 

adminisztrációra, reflexióra fordíthatja. Ez az arány nagyon eltérő lehet a tevékenységtől függően, az 

egyéni tanulási utak biztosítása különösen fontos a gyakorlat során. Aki például hátrányos helyzetű vagy 

tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket segít egyéni tanulásukban, annak kevesebb gyerekekkel 

töltött órája lesz, de több időre van szüksége a felkészülésre. A 30 óra nagyon kevés, de egyrészt ez 

viszonylagos, mert épp az előbb példaként hozott egyéni tanulás támogatása gyakorlat koncentrált, de 

igen intenzív élményt nyújtott az azt választó hallgatónak, másrészt arra bíztatjuk a hallgatókat, hogy 

vállaljanak többet, ha tudnak. Van szervezet, aki azzal vállalja el a hallgató 30 órájának igazolását, hogy 

azt kéri tőle ennél több időt töltsön ott, mert úgy épül fel a folyamat, és természetesen például egy tábor 

is több időt jelent mindenképp, mint a minimum.  

 

A gyakorlat és tantárgy(ak) viszonya 

 

A közösségi pedagógiai gyakorlat kreditértéke és a szervezeti erőforrás igény gátja, hogy tematikájában 

és tartalmában közvetlenül kapcsolódó kurzus kötődjön a gyakorlathoz. Ezt a hiányt ellensúlyozva 

célunk, hogy a közösségi gyakorlatra való - egyfajta közvetett - felkészítés, a szolgálat, a társadalmi 

érzékenység, a társadalmi felelősségvállalás témái két tárgyban is tudatosan jelenjek meg. (Az ELTE 

osztatlan tanári képzésében ezek a tárgyak a következők: Pedagógiai tapasztalatok és nézetek – 

gyermekkép és egyéni sajátosságok; Mindenki iskolája – mindenki társadalma). Továbbá a magas 

hallgatói létszám ellenére kiemelten fontosnak tartjuk az egyéni tanulási utak támogatását: a felkészítés 

megtartása, a helyszínek választásának nyomon követése és a reflexiók elolvasása az oktató számára. 

Ez olyan minimum, amelyet ha kell doktoranduszok segítségével, de meg kell oldanunk. Ez akkor 

kivitelezhető, ha egy oktatóhoz kb. 50-80, max. 100 hallgató tartozik. Ennek érdekében kiemelten fontos 

a szervezeten belüli tudásmegosztás: a tantárgyfelelős két oktató majd felkészít másokat, hogy 

bevonhatók legyenek e feladatra, illetve az intézeti beágyazódás miatt tervbe van véve az egész intézet 

bevonása a közösségi szolgálat mint tanulási forma szakmai kérdéseiről való gondolkodásba.  

A mindenkori Közösségi gyakorlat kurzus fontos feladata, hogy támogassa a hallgatót az intézmény 

részéről a tapasztalati tanulásban. Ennek négy fő pillére van: a felkészítés, a helyszín kiválasztása, a 

hallgatói segédanyagok és a reflexió értékelése. Az eredeti tervek szerint a hallgató a 3-12 félév közül 

bármelyikben felveheti a tárgyat, azonban törekszünk arra ösztönözni a hallgatókat, hogy 

a képzés közepén végezze el a gyakorlatot. Ennek oka, hogy szakmai szempontból 

jobb a képzés valamivel későbbi (legalább 4. vagy 5. félévtől kezdődő), de nem 

a végső szakaszában elvégezni a gyakorlatot, amikor a hallgató már 
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rendelkezik bizonyos pedagógiai ismeretekkel. Kezdetben az volt a terv, hogy a felkészítés csupán egy 

tájékoztatás, amelyet a képzés során bármikor felvehet a hallgató, arról igazolása van, s egyszer részt 

vett rajta, akkor utána bármikor teljesítheti a tárgyat, tehát a kurzus teljesítése és a felkészítés elvált 

egymástól. Az első félév tapasztalata azonban azt mutatta, hogy nagy szükség van egy közvetlenebb 

és mélyebb felkészítésre, amely nem csupán tájékoztatás, hanem segítséget nyújt a hallgatóknak arra, 

hogyan válasszanak terepet és hogyan reflektáljanak a szolgálati tanulásukra. A felkészítés során 

kiemelten fontos a hallgató számára is világos célként megfogalmazni, hogy az önkéntes, szolgálati 

szerep mellett saját tanulási folyamatának tervezése, és a tanulás folyamatának megélése kiemelt 

jelentőségű. Ezért a felkészítés fókuszában az önkéntes- és reflektív szakemberi szerepek 

kettősségének bemutatása áll. A felkészítő alkalom egy körülbelül két órás folyamat, amely a bevezető 

előadásból, és aztán egy csoportokban végzett gyakorlatból áll, mely a reflexió megélését, a reflektív 

technikák tudatosítását támogatja . Tervezzük a követelmények átalakítását, annak érdekében hogy aki 

nyáron végezi a gyakorlatot, annak a tárgy felvételét megelőző félévben (tehát a nyár előtt) kell részt 

vennie a felkészítésen (s így fel tudja venni az őszi kurzust és arra beadni a reflexióját), aki pedig a 

tanév során, annak abban a félévben kell részt vennie a felkészítésen, amikor felveszi a kurzust. A 

hallgató tanulási folyamatának támogatását szolgálja tovább, hogy a hallgató a közösségi gyakorlati 

helyszín kiválasztása után, de még a gyakorlat megkezdése előtt egyéni fejlődési-, tanulási tervet készít, 

melyben önmaga számára tudatosítja előzetes tapasztalatait és tudását, illetve megfogalmazza céljait, 

elvárásait és tanulási eredményeit. A tanulási folyamat ilyen formában történő tudatosítása különösen 

jelentős (ld. Melléklet 2). 

A hallgató mintát és segítséget kap ezen túl a reflexiójához (ld. melléklet). A TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-

2013-0007 keretében egy komplex, hallgatóknak szóló segédanyag is készül. Az értékelés 

háromfokozatú, amelyet kapacitáshiány miatt nehéz kiegészíteni szöveges értékeléssel, de legalább 

rövid értékelést, visszajelzést mindenképpen írunk.  

Az egyéni felelősség hangsúlyozása: Mivel a gyakorlat során a hallgató gyerekekkel/fiatalokkal 

dolgozik, ugyanakkor kevés a közvetlen rálátásunk a tevékenységére, és ez nagy a felelősséget jelent 

számára, s az intézménynek is, ezért kidolgoztunk egy etikai kódexet az órához kapcsolódóan. Az etikai 

kódex tudatosítja a hallgatóban, hogy szakmai szereplőként egy hivatás etikai normái szerint kell 

eljárnia, és egyfajta értékrendet is közvetít számára. 

Ahogy fentebb jeleztük, tervezzük szabadon választható kurzusok indításával támogatni a gyakorlatot 

és annak követését legalább néhány hallgató számára alaposabbá tenni.  

 

A helyszínek, kiválasztásuk és a gyakorlat zárása 

 

A helyszínek szerepe kulcsfontosságú ezért a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 keretében egy 

minőségbiztosítási rendszerről szóló javaslatot is kialakítottunk ezekre vonatkozóan. Az ELTE-n egy 

intézményi adatbázist szeretnénk létrehozni, amelyből a hallgatók választhatnak. Fontos, 

hogy a helyszínek megfelelő szakmai ellenőrzés után kerülhessenek be és 

maradhassanak bent az adatbázisban. Erről bővebben a másik, 
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minőségbiztosításról szóló dokumentumban írunk (ld. Mészáros – Czető, 2014).  

Az is fontos azonban, hogy a hallgatók tudatosan válasszanak helyszínt. A felkészítésen kapnak arra 

vonatkozóan segítséget, hogy mi alapján válasszanak (érdeklődés, szakmai tudás, kimozdulás a saját 

közegből – ez utóbbi különösen fontos legalábbis mint lehetőség). Ezért ennek követése az oktatók 

feladata a koncepciónk szerint. A felkészítő foglalkozás után a hallgató választ az adatbázisból (vagy 

maga hoz egy szervezetet), és ezt választásának indokaival megírja az oktatónak, aki jóváhagyja a 

választást, vagy újra kéri a hallgatót (amennyiben a szervezet nincs az adatbázisban, ellenőriznie kell, 

hogy a hallgató által kapott adatok alapján megfelel-e a kritériumoknak: ld. a minőségbiztosítási 

rendszert). A jóváhagyás után a szervezet kitölti a befogadó nyilatkozatot (ld, Melléklet 4), ezt a hallgató 

leadja, és megkezdődhet a gyakorlat. A megadott határidőre a hallgató ezután leadja az igazolást az 

elvégzett gyakorlatról és a reflexióját (ez általában nem a gyakorlati tárgyaknál megszokott 

vizsgaidőszak első hete, hanem későbbi, hogy időt  hagyjunk a gyakorlatra), és megkapja a háromfokú 

értékelést.   

 

Adminisztárciós feladatok 

 

A gyakorlathoz számos nem pusztán szakmai, de adminisztrációs feladat is tartozik, amihez 

mindenképpen fontos személyzet biztosítása. Ezek:  

 a hallgatók jelenlétének vezetése és ellenőrzése a felkészítésen 

 a befogadó nyilatkozatok összegyűjtése 

 a hallgatók megfelelő informálása a honlapon 

 az adatbázis összeállítása és kezelése 

 kapcsolattartás a helyszínekkel 

 

A mi esetünkben megegyezés született az ELTE Tanárképző Központtal, hogy az adminisztrációs 

hátteret biztosítják. Lesz a Központban egy kijelölt munkatárs erre. Fontos, hogy a szakmai és 

adminisztrációs feladatok összhangban működjenek. Ennek pontos működési módjain még dolgozunk.   

Alternatív utak 

 

A fenti modell egy lehetséges példa. Az intézmények lehetőségeikhez mérten ettől eltérő egyéb utakat 

fognak bevezetni valószínűleg.  Az egyéb lehetőségekre számos példa van a nemzetközi 

szakirodalomban is.  

Itt most csak két hasznos példát ajánlunk különsösen a kisebb hallgatói létszámmal dolgozó 

intézmények számráa:   

 A hallgatók valamilyen közös tevékenységben vesznek részt (pl. diákokkal 

együtt szerkesztenek újságot, vagy együtt elmennek egy hétre és egy 

közösségben élnek, ott különféle feladatokat vállalnak, stb.). Ez nem 
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azonos azzal a korábban nem követendő mintaként jelzett megoldással, amikor mindenki 

egyféle feladatot kap, mert itt a közös tevékenység differenciált annyira, hogy nem mindenki 

ugyanazt csinálja, és van választási lehetősége a hallgatónak. 

 A másik tipikus alternatív formának hazánkban még nincs igazán meggyökeresedett 

hagyománya (bár kezdeményezések vannak), hogy a hallgatók részt vesznek egy közösséggel 

együtt egy résztvevő kutatásban.   

Minden ilyen alternatív út esetében fontos azonban ellenőrizni, hogy a közösségi szolgálat mint tanulási 

forma kritériumai megvalósulnak-e.  
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Mellékletek 
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Melléklet 1: Bevezető előadás 
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Melléklet 2: Hallgatói segédanyag  

FEJLŐDÉSI – TANULÁSI TERVEM 

KÖZÖSSÉGI PEDAGÓGIAI GYAKORLAT 

Név: Évfolyam: 
Választott szervezet (iskola, tanoda, alapítvány, egyéb pedagógiai tevékenységet folytató 
szervezet): 

  

Korábbi tapasztalatok (önkéntes munka, munkahely, alkalmi munka): 

~  

~  

~  

~  

~  

~  

~  

~  

 

Erősségeim (a korábbi tapasztalatok alapján): 

 

~  

~  

~  

~  
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~  

~  

Fejlődnöm kell (a korábbi tapasztalatok alapján): 

~  

~  

~  

 

 

Milyen konkrét tevékenységeket végez majd tervezetten? 
 

 

Előzetes tudásom a tervezett tevékenységeimhez kapcsolódóan:  

Tanulási/fejlődési céljaim a közösségi szolgálaton:  

Tanári kompetencia-elemek, melyekhez köthetőek céljaim:  

Közösségi szolgálatom időterve:  
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NAPLÓ 

a közösségi pedagógiai gyakorlat során végzett tevékenységekről 

 

Intézmény/szervezet neve: 
 
 

 

Dátum: 
 

 
Óraszám:  

Tevékenységek:  

  

  

  

  

  

 

 

A tevékenység/program rövid, részletesebb leírása, szerepe az intézményben reflexiók: 
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Dátum: 
 

 
Óraszám:  

Tevékenységek:  

  

  

  

  

  

 

 

A tevékenység/program rövid, részletesebb leírása, szerepe az intézményben reflexiók: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Össz.óraszám:  
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Reflexió a pedagógiai közösségi gyakorlat során végzett tevékenységekről 
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Melléklet 3: Etikai kódex  
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1. Alapelv: A közösségi pedagógiai gyakorlat helyszíne és tevékenységei 

1.1. A közösségi pedagógiai gyakorlatot olyan iskolában, alapítványnál, pedagógiai tevékenységet 

folytató egyéb szervezeteknél (továbbiakban: szervezeteknél) teljesítem, melyek 

tevékenysége nem pártpolitikai célra irányul.  

1.2. A szervezetek tevékenysége tiszteletben tartja az emberi méltóságot, az egyenlő bánásmód 

követelményének betartását, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. Nem buzdít, és nem 

végez kirekesztő, előítéletekre épülő tevékenységet, és nem közvetít ilyen világképet. 

  

2. Alapelv: A közösségi pedagógiai gyakorlat alatti tevékenységem alapelvei 

 

2.1. Elismerem személyes felelősségem abban, hogy nevelő munkám hat a gyermekek/tanulók 

személyiségének fejlődésére, ezért minden – a közösségi pedagógiai gyakorlat során - rám 

bízott, velem kapcsolatba kerülő gyermekkel és/vagy fiatallal figyelmesen bánok, mindent 

megteszek annak érdekében, hogy a gyermekek és/vagy fiatalok fejlődését, tanulását 

elősegítsem, egészségét, biztonságukat megóvjam.   

2.2. A gyermek/fiatal egyéniségét és emberi méltóságát mindenkor tiszteletben tartom, szóval és 

tettel nem bántalmazom, nem alázom meg.  

2.3. Tevékenységem a gyermekek/fiatalok életkorához, egyéniségéhez és mentális képességeihez 

igazítom:  

2.3.1. semminemű olyan tevékenységet nem fejtek ki vagy nem kezdeményezek, amely káros 

hatással lehet testi vagy lelki épségükre; 

2.3.2. minden gyermekkel és/vagy fiatallal törődöm, nem diszkriminálok; 

2.3.3. törekszem az általam kezdeményezett tevékenység során keletkező konfliktusok 

megelőzésére, illetőleg feloldására; 

2.3.4. segítséget nyújtok a közös tevékenységük során a növendékek személyes 

konfliktusainak, problémáinak megoldásában. 

2.4. A tudomásomra jutó, a gyermekekkel/fiatalokkal kapcsolatos információkat bizalmasan 

kezelem. 

2.5. A gyermekek/fiatalok bántalmazásáról, ellátatlanságáról, gondozatlanságáról, testi, lelki, 

erkölcsi veszélyeztetettségéről tudomásomra jutó információkat szakmai körültekintéssel 

jelzem a szervezet vezetője felé, és később figyelemmel kísérem, hogy történt-e intézkedés az 

ügyben. Amennyiben nem, ezt jelzem egyetemi oktatómnak. 

2.6. A rám bízott feladatokat legjobb tudásom szerint, a foglalkozásokra, tevékenységekre 

felkészülve, felelősségem teljes tudatában látom el. Tevékenységem során, mint ember 

tévedhetek, hibázhatok; a hibák megelőzésére, illetve a kijavításukra tett törekvés azonban 

etikai kötelességem. 

2.7. Munkámat az emberi méltóság tisztelete, az egyenlő bánásmód követelményének 

betartása, a hátrányos megkülönböztetés tilalma vezérli.   

 

3. Alapelv: Az együttműködés alapelvei 
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3.1. A közösségi pedagógiai gyakorlat során a Szervezet munkatársaival, a tevékenységem 

irányításával, támogatásával megbízott személyekkel a szakmai normák betartásával 

együttműködöm.  

3.2.  A tevékenységem során felmerülő szakmai kérdések, problémák esetén támogatást kérek a 

Szervezet munkatársaitól.  

 

Én, ____________________________ az ELTE, ___________________ osztatlan tanári szakos 

hallgatója a közösségi pedagógiai gyakorlat etikai kódexét megismertem és fegyelmi felelősségem 

tudatában betartom. 

 

 

 

Név 

 

Kelt:  
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Melléklet 4: Befogadó és együttműködési nyilatkozat és Igazolás 

 

BEFOGADÓ NYILATKOZAT 

közösségi pedagógiai gyakorlathoz 

A Befogadó-nyilatkozat célja annak igazolása, hogy az ELTE osztatlan tanári képzésben résztvevő 

hallgatója a Pedagógiai és Pszichológiai Kar által gondozott, a képzési és kimeneti követelményeinek 

megfelelően, a számára kötelezően előírt közösségi pedagógiai gyakorlatot a kiválasztott 

intézményben és az alábbiakban részletezett keretek között letöltheti. 

 

1. Személyes adatok  

A hallgató neve:   ________________________________________ 

Neptun kód: ________________________________________ 

E-mail: ________________________________________ 

Telefonszám: ________________________________________ 

A közösségi pedagógiai gyakorlat megkezdésének ideje (tanév, félév): _____________________ 

2. A közösségi pedagógiai gyakorlatra kiválasztott intézmény adatai: 

Intézmény/szervezet neve: ___________________________________________ 

Cím: _____________________________________________________ 

Telefonszám: _____________________________________________________ 

Kapcsolatatrtó neve: __________________________________________ 

Beosztása: __________________________________________ 

E-mail: __________________________________________ 

Telefon: __________________________________________ 
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3. A közösségei pedagógiai gyakorlattal kapcsolatos információk: 

A közösségi pedagógiai gyakorlat tervezett ideje (-tól, -ig): _____________________________ 

Az intézmény/ szervezet rövid bemutatása: 

 

Az önkéntes tervezett feladatainak rövid leírása: 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI NYILATKOZAT 

Alulírott intézményvezető (megbízott) hozzájárulok ahhoz, hogy 

________________________________________ (név) _________________ évfolyamos nappali 

tagozatos tanár szakos hallgató a kötelezően előírt közösségi pedagógiai gyakorlatát intézményünkben 

teljesítse. 

 

Az együttműködés etikai alapelveit elfogadom. 

 

Etikai alapelvek: 

1. A közösségi pedagógiai gyakorlatot helyszínén  (iskola, tanoda, alapítvány, pedagógiai 

tevékenységet folytató egyéb szervezet (továbbiakban: szervezet)) folyó  valamint a gyakorlat 

keretében végzett tevékenység nem pártpolitikai célra irányul.  

2. A szervezet tevékenysége tiszteletben tartja az emberi méltóságot, az egyenlő bánásmód 

követelményét, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. 

3. A szervezet nem buzdít, és nem végez kirekesztő, előítéletekre épülő tevékenységet, és nem 

közvetít ilyen világképet. 

4. A szervezet biztosítja a közösségi pedagógiai gyakorlatot végző hallgató (továbbiakban: 

hallgató) fejlődését, szakmai tanulását; megóvja egészségét, emberi méltóságát és 

biztonságát.  

5. A szervezet a hallgató számára, a közösségi pedagógiai gyakorlat során végzett tevékenysége 

közben felmerülő szakmai kérdések, problémák esetén szakmai támogatást biztosít.  

 

 

 

Dátum: 

  

 intézményvezető/megbízott aláírás 

 

 

 
Az ELTE Pedagógai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet részéről a közösségi pedagógiai 

gyakorlathoz a nyilatkozatot befogadom és átvettem. 

 

 

 

 

Dátum: 

  

P. H. 

 

felelős oktató 
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Igazolás 

 közösségi pedagógiai gyakorlat teljesítéséről 
 

 
 

Intézmény neve: _______________________________________________________ 

Teljesítést igazoló neve: _____________________________________________________ 

Hallgató neve: _______________________________________________________ 

A hallgató által végzett feladatok rövid felsorolása: 

 

 

 

A közösségi gyakorlat keretében teljesített munkaórák becsült száma:  ____________ 

 
 
Alulírott kijelentem, hogy a fent nevezett hallgató a közösségi pedagógiai gyakorlatot intézményünkben 
teljesítette. 
 
 
 

Dátum: 

  

 intézményvezető/megbízott aláírás 
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