Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ)_Leírás önkéntesek részére
Az AFS Magyarország is nyitott arra, hogy fogadó szervezetként részt vegyen az iskolai közösségi szolgálatban.
Alapítványunknál 16 éves kortól megtalálhatóak a motivált önkéntesek, akik szabad idejükben, önzetlenül
segítenek a Magyarországon tanuló külföldi cserediákoknak, a fogadó családoknak, a külföldre utazó magyar
diákoknak és szüleiknek, a többi önkéntesnek, a pedagógusoknak. Szívesen nyitunk újabb önkéntes lelkületű
fiatalok felé is, akik kellő segítséggel és felügyelettel beleláthatnak így a munkánkba és akár az iskolai
közösségi szolgálat során igazolt órákon kívül is szívesen maradnak az AFS-szel.
Örömmel vesszük tehát magyar középiskolák megkeresését, ahol az általunk nyújtott önkéntes feladatok
hasznosnak bizonyulnak a diákok készségeinek fejlesztésében.
Fontos tudni, hogy az iskolai közösségi szolgálat más, mint a klasszikus értelemben vett önkéntesség, ezért
körültekintést és egyeztetést igényel az iskola és az AFS között, hogy milyen tevékenységbe tudjuk bevonni az
IKSZ-et teljesítő diákokat.
• Az IKSZ területei, amik az AFS-nél is végezhetőek:
o Oktatási
 Egyéb oktatási tevékenységek (nyelvoktatás)
o Kulturális, közösségi
 Kulturális program szervezése
o Környezet és természetvédelmi tevékenység
• Szociális intézmény környezetének rendezése

• Az AFS-nél végezhető feladat javaslataink az IKSZ-hez
–

Magyar korrepetálás: heti 2x60 perc – 2 hónapon át, szeptembertől, összesen 16 óra igazolt önkéntes
munka
•

–

A külföldi diákoknak 3 hónapon át magyar oktatást biztosítunk a körzetekben. Mivel ez heti 1-2
órát jelent kis csoportokban, nem árt, ha extra segítséget kapnak a diákok akár a
fogadócsaládtól, akár az osztálytársaktól. A nyelvtanulást a körzetekben önkéntesek vagy
nyelvtanárok vezetik. Az a tapasztalatunk, hogy főleg a program elején elkél a segítség, és
minden nyelvtanulással töltött óra hasznos a külföldi diákoknak. Ebbe a folyamatba lehet
bekapcsolódni úgy, hogy egy külföldi diákhoz, egy magyar diákot rendelünk, aki segíti a diákot a
magyar órákon kapott házi feladatok elkészítésében, a tanultak elmélyítésében.

Programszervezés az IDD (kulturális párbeszéd napja) során: az esemény volumenétől függően az
előkészítésben való részvétel egyszer vagy kétszer 120 perc önkéntes munka és a rendezvény során
egyszer 120 perc. Tehát összesen maximum 6 óra igazolt önkéntes munka, ami a rendezvény méretétől,
időtartamától függően akár több is lehet.

•

–

‚Kulturális különbségek az én szemszögemből’ – előadás tartása a körzettalálkozón: előzmény: 4x1 óra
vagy 2x2 óra beszélgetés 1 külföldi diákkal. Tehát az információ szerzéssel, a felkészüléssel és az
előadással összesen 8 óra igazolt közösségi szolgálati munka teljesíthető a tanév során egyszeri
alkalommal.
•

–

Minden AFS körzetben havonta AFS-es körzettalálkozókat szerveznek a helyi önkéntesek. A
találkozók során mindig sort kerítünk játékra, élménybeszámolóra, a külföldi diákokat is arra
buzdítjuk, hogy meséljenek mini-prezentációk formájában a kulturális különbségekről és arról,
hogyan élik az életüket itt Magyarországon. Ezekbe az interaktív, érdekfeszítő prezentáció
sorozatba 1-1 alkalommal a tanév során bekapcsolódhatnak a magyar diákok is olyan témájú
prezentációkkal, ahol ők a kulturális különbségeket vizsgálják a saját szemszögükből. Tehát a
vállalható feladat, hogy egy előre egyeztetett körzettalálkozó alkalmával az összegyűlt
fogadószülőknek, cserediákoknak, önkénteseknek egy 15-30 perces prezentációt tart az IKSZ-et
teljesítő diák, amit 4x1 vagy 2x2 óra információ szerző beszélgetés előz meg.

Külföldi diákoknak szóló körzetprogram megszervezésében nyújtott segítség, programkidolgozás,
levezetés: programtól függően 4-8 óra igazolt közösségi szolgálati munka teljesíthető a tanév során több
alkalommal.
•

–

A kulturális párbeszéd napja minden szeptember utolsó csütörtökjén kerül megrendezésre az
erre vállalkozó AFS körzetekben. Az önkéntesektől függ, hogy milyen programot szerveznek ezen
a napon, de a jellemző az, hogy iskola után egy 2-3 órás kulturális rendezvényt szerveznek az
egyik helyi középiskolában vagy a város főterén, ahol a látogatók az interkulturális tanulással
ismerkedhetnek, a külföldi diákok beszámolóit hallgathatják, kvízekben, játékokban vehetnek
részt. Ennek a programnak az előkészítését az önkéntesek koordinálják, és mindig elkél néhány
segítő kéz, illetve olyan diákok, akik a program során beszélgetnek a látogatókkal, segítenek.

Minden AFS körzet időről időre körzetprogramot szervez, ahol mindig elkél a segítség. Lehet ez
szervezés, szórólapozás, telefonálás, e-mailezés, Facebook oldal kezelése, a cserediákok
koordinálása. Változatos feladatok során az önkéntesek együttes munkájával sikeres
körzetprogramok valósulnak meg a tanév során több alkalommal is.

Önkéntes munka tavaszi körzetprogramként a diákokkal, önkéntesekkel egy helyi szervezetért (pl. bölcsi
játszóterének festése…): Feladattól függően 4-8 óra igazolt közösségi szolgálati munka teljesíthető.
•

Minden évben szervezünk önkéntes munkát a körzetekben elhelyezett külföldi diákoknak,
fogadótestvéreknek, fogadócsaládoknak és az önkénteseknek, amihez lehet IKSZ-et teljesítőknek
is csatlakozni. Budapesten a ritka betegségekkel élők napján szoktunk önkénteskedni,
Debrecenben óvoda udvari játszóteret festenek és tataroznak a helyi önkéntesek és diákok. A
munkát a külföldi diákokkal, helyi önkéntesekkel együtt lehet végezni, tehát az interkulturalitás
adott.

