Az 50 órás közösségi szolgálathoz kapcsolódó fő feladatok

„A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének
javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni
vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (Értelmező
rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)
Az 50 órás közösségi szolgálat során a következő tevékenységekkel tudjátok
segíteni a munkánkat, illetve részt venni intézményünk „életében”.
A téren:
játék a gyerekekkel
programok tervezése, szervezése (ping-pong verseny, büntetődobó verseny,
sorverseny, egyéb ügyességi versenyek)
motorok, játékok összeszedése
szemétszedés, kavicssöprés
homokozó ásás
ablaktisztítás, pókhálók leszedése
avarseprés, hólapátolás (szezonális)
ültetés, locsolás, gazolás

A játszóházban:
játék a gyerekekkel
programok tervezése, szervezése
társasjátékok, kártyajátékok, táncverseny
kézműves foglalkozás szervezése, megtartása
meseolvasás
korrepetálás
éneklés, torna, tánc
egyéb ötletek (pl. dekorációkészítés)
játszóelőtér, babaszoba rendben tartása

TUDNIVALÓK
1. Elérhetőségek cseréje
Az első találkozáskor ideális esetben a kapcsolattartó tanároddal érkeztek, és rögtön
elérhetőséget cserélünk. Ez azért szükséges, hogy a későbbiekben értesíteni tudjuk
egymást, ha az előre egyeztetett alkalmak valamilyen okból módosulnak vagy
elmaradnak.
Kérünk, hogy minden esetben értesíts minket, ha nem tudsz megjelenni a
megbeszélt időpontban. Nagyon sok diák szeretné nálunk végezni a közösségi
szolgálatát és azzal, hogy nem jelensz meg másoktól veszed el a lehetőséget. Ha
tehát kétszer előfordul, hogy értesítés nélkül maradsz távol, azt azonnal jelezni
fogjuk a kapcsolattartó tanárodnak, és együttműködésünk ezzel véget is érhet.
2. Időtartam, intenzitás
Az első alkalommal azt is megbeszéljük, hogy mikor és milyen formában (heti
hány nap/óra) tudod teljesíteni a szolgálatot.
3. Naplóvezetés
A napló vezetése nem csak a mi felelősségünk, hanem a tied is. Kérünk, hogy
minden alkalommal hozd magaddal a naplódat, hogy pontosan vezetni tudjuk a
nálunk töltött óráid számát. A naplót nálunk is hagyhatod, és azt a szolgálat
befejezésekor adjuk vissza neked.
Szeretettel várnak a játszótér munkatársai!

Játszótereinket az alábbi telefonszámokon érheted el:
Kerék utcai Máltai játszótér

06/30/680-99-83

Lajos utcai Máltai játszótér

06/30/680-99-84

Huszti út Máltai játszótér

06/30/680-99-85

Zemplén utcai Máltai játszótér

06/30/680-99-86

Gyűrű utcai Máltai játszótér

06/30/680-99-87

Silvanus sétány Máltai játszótér

06/30/680-99-88

Solymár utcai Máltai játszótér

06/30/680-99-89

