
Workshop - Jó gyakorlat börze 

Debreceni Református Kollégium 

Gimnáziuma és Diákotthona



Orando et laborando

Imádkozva és dolgozva



• diákok tájékoztatása a lehetőségekről

• egyeztetés a szülőkkel

• jelentkezési lap kitöltetése (több területet is választhat)

• diákok felkészítése a programra – előkészítő órák

• részletes megbeszélés a fogadó szervezettel

• nyilvánosság biztosítása, amennyiben lehetséges

• a tevékenység után – feldolgozás (élmények 

megosztása, reflexió, értékelés)

• közösségi szolgálat munkacsoport: koordinátorok, 

osztályfőnökök

A szolgálati tevékenység iskolai 

szervezésének folyamata



Közösségi szolgálat célterületei 

 Egészségügy

 Szociális és jótékonysági terület

 Oktatási

 Kulturális és közösségi terület

 Környezet és természetvédelem

 Katasztrófavédelem

 Óvodás korú, sajátos nevelési igényű 
gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel 
közös sport- és szabadidős terület



Pedagógusok feladatai

 Jó gyakorlatok gyűjtése
 Helyi szükségletek felmérése, elemzése
 Tanulók motiválása
 Szülők tájékoztatása
 Közösségi szolgálat tervezése, szervezése
 Dokumentáció vezetése
 Tanulók felkészítése, nyomon követése, 

kiértékelés
 Kapcsolattartás a fogadószervezetekkel
 Kapcsolattartás az osztályfőnökökkel
 Nyilvánossági munka szervezése
 Kommunikációs feladatok ellátása



A szolgálati tevékenységet fogadó szervezetek

• helyi önkormányzat

• nemzetiségi önkormányzat

• civil szervezetek

• Egyház és intézményei

• oktatási intézmények 

• múzeum, könyvtár, levéltár

• közművelődési intézmény

• szociális és gyermekjóléti intézmény

• egészségügyi szolgáltató

• saját intézmény



Dokumentáció

 Jelentkezési lap

 Szülői jóváhagyás, nyilatkozat

 Közösségi szolgálati napló

 Együttműködési megállapodás 

 Napló, bizonyítvány megjegyzés rovata

 Igazolás

 Törzslap







Sorszám Dátum Órától - óráig Fogadó intézmény Tevékenység Teljesített 

óra

ALÁÍRÁSOK

Fogadó intézmény 

Igazoló aláírása
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Magyar Református Szeretetszolgálat 

Tiszántúli Református Egyházkerület Múzeuma

Déri Múzeum 

Méliusz Juhász Péter Könyvtár és Fiókkönyvtárai

Vojtina Bábszínház

Forrás Református Senior és Missziós Ház (Hajdúszoboszló)

D.N.R.E. Immánuel Otthona

Schweitzer Albert Református Szeretetotthon (Bp.)

Debreceni Kilométerek Sportegyesület

HBM. és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetsége

Nagydobronyi Református Egyház

Szilágycsehi Református Egyházközség

Hortobágyi Nemzeti Park

Kulturális és Ifjúságfejlesztő Sportegyesület Sáránd

Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona

Hajdúsági Vakvezető és Segítőkutya Képzésért Alapítvány

Református Egyházközség - Házi Segítségnyújtó Szolgálat

Megyei Polgárőr Szövetség

KatonaSuli - Hadisírgondozás - Honvéd és Társadalom Baráti kör 

Debrecen - Hősök Temetőjében (Gimnáziumi közös lebonyolítású)



Szolgálati lehetőségek iskolánkban 

 A Magyar Református Szeretetszolgálattal is tartjuk 
a kapcsolatot. A fiúinternátusban lakó diákok 
minden évben újságcsomagolással segítik a 
Szeretetszolgálatot.

 Emellett még van lehetőség iskolai szervezésű 
programokon közösségi szolgálat végzésére. 
(Költöztetés, találkozók)



Hadisírgondozás

 A hadisírgondozás a KatonaSuli keretén belül zajlik a Debreceni 
Református Gimnázium szervezésében.

 Egy tanévben kétszer van alkalma a diákságnak ezt a lehetőséget 
kihasználni.

 Az iskola a takarításhoz a felszerelés egy részét tudja biztosítani, a többit 
a tanulók szerzik be.

 A diákok az osztályfőnökük kíséretében együttesen vonulnak ki a 
temetőbe.

 Körülbelül 100 fő szokott részt venni ezen az eseményen.
 Az elején egy rövid köszöntő hangzik el, majd eligazítás következik.
 Csapatokra osztják a társaságot és minden csapatnak lesz egy 

feladatköre.
 Katonák vezetésével a csoportok egy adott terület rendberakásáért 

felelnek: (gereblyézés, sepregetés, a sírkövek letisztítása és a sírfeliratok 
átfestése)

 A renoválás után a Gimnázium volt tanárára is meg szoktunk emlékezni, 
Dr. U Szabó Gyulára, aki 1914-ben hunyt el.



Ismét hadisír-gondozást hirdetett a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni 

Szervezete a Hősök Temetőjében.

MH 5. Bocskai István Lövészdandár katonái és a HTBK tagjai mellett a Debreceni 

Református Kollégium Gimnáziuma és a Dóczy Református Gimnázium 100 tanulója 

vett részt, az eseményen. 2013.09.27. ; 10.25.

2014.04.11. ; 05.09. ; 11.07. (www.haon.hu)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.590098434383631.1073742018.174963035897175&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.590098434383631.1073742018.174963035897175&type=1
























Rozgonyi Zoltán

DRKG - Iskolai koordinátor

Külső kapcsolatok felelőse

rozgonyizoltan@vipmail.hu

Novák Miklós 

10.D oszt.

tanuló

Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet! 


