
Segédlet a közösségi szolgálatról való beszámoló elkészítéséhez 

A) Írásos beszámoló (1 óra): egy összefüggő, legalább egy A4-es oldalas fogalmazás, amely kézzel írva 
és nyomtatva egyaránt beadható, sőt, e-mailben is elküldhető a takacsjutka@gmail.com címre. Né-
hány tippet adunk ahhoz, mi mindenről lehet benne írni. 

 Adj meg néhány olyan információt, ami megkönnyíti az adott intézmény választását utódaid szá-
mára:  

o Az intézmény elérhetősége, megközelítése tömegközlekedéssel.  
o Kit keressen, aki ott szeretne dolgozni?  
o Van-e különleges feltétele az ott végzett munkának? (Pl. egészségi alkalmasság, előzetes 

felkészítő foglalkozáson való részvétel, csak fiúk vagy csak lányok, csak csoportos jelentke-
zés, stb.)  

o Volt-e a helyszínen felkészítés (pl. munkavédelmi oktatás) a munka megkezdése előtt? Mi-
lyen formában?  Hasznosnak tartottad? 

o Volt-e a munka lezárásakor a munkaadóval közös értékelő beszélgetés? Ez milyen formá-
ban zajlott? Hasznosnak tartottad-e a magad számára? 

o Mások végeztek-e ugyanott a tiédtől eltérő munkát? 
o Diáktársaid közül kinek ajánlanád ezt a munkahelyet, és kinek nem? 

 Hol, mikor dolgoztál? Miért ezt az intézményt választottad? Kik voltak azok a felnőttek, akik segí-
tették, irányították munkádat? Hogyan jellemeznéd a közted és az intézmény dolgozói között ki-
alakult viszonyt? 

 Milyen elképzelésekkel érkeztél az intézménybe? Olyan volt-e, mint vártad? Ha nem, miben volt 
más? 

 Mi volt a feladatod? Mennyire illett hozzád ez a munka? Menyire voltak változatos feladataid, ki-
próbálhattad-e magad több területen? 

 Hogyan értékeled saját munkádat?  

 Milyen új jellemvonásodat, képességedet fedezted fel a szolgálat közben? Milyen személyiségje-
gyeid változtak, alakultak a munkavégzés alatt? 

B) Prezentáció készítése és megtartása (1+1 óra) 

 Vezess naplót, hogy el ne felejtsd, milyen érdekes esetek történtek veled! 

 Készülj föl egy szóbeli előadásra, amit a diáktársaidnak tartasz. Ebben bemutatod az intézményt, 
ahol dolgoztál, és benn saját munkádat. Igyekszel felkelteni az új kilencedikesek érdeklődését a te 
szolgálati helyed iránt. Mondd el, kinek ajánlanád ezt a munkahelyet, és kinek nem? Az előadás 
hossza max. 5 perc legyen! 

 Készíts szóbeli előadásodhoz prezentációt (Prezi vagy PowerPoint), sok képpel, humorral! 

C) Videó (3óra) 

 Készíts munka közben felvételt az intézményről, magadról munka közben! (Mások filmezésénél a 
személyiségi jogok védelme miatt ehhez engedélyt kell kérni. Betegeket, gyerekeket, gyámoltakat 
ne fényképezz!) 

 Lehet interjút készíteni ott dolgozókkal, belerakhatsz veled készített beszélgetésből részletet. 

 Vágd meg a filmet max. 5 percesre! 

 Készíts hangalámondást (magarázd el, mi látható az adott filmrészleten), illetve ahol a kép nem 
igényel magyarázatot, oda tegyél zenei aláfestést! 

 Feliratozd a filmet! (Elejére cím, készítő, végére esetleges technikai információk, köszönetnyilvání-
tás.) 
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