ABLAK MAGAMRA avagy így is feldolgozhatod az IKSZ-es tapasztalataidat
Reméljük, hogy jó élmény volt számodra a legutóbbi IKSZ-es tapasztalat. Abban szeretnénk segíteni
neked, hogy átlásd, mi mindenben fejlődtél, mi mindent tanultál eközben, és hogyan szeretnél
tovább lépni. Ugye tudod, hogy a közösségi szolgálat egy rendkívüli lehetőség arra, hogy jobban
megismerd magad, és közben segíthess másoknak? Érdemes rászánnod erre a kérdőívre pár percet.
Szerencsés lenne, ha mindezt meg tudnád beszélni egy tanároddal vagy pedig egy hozzád közel álló
felnőttel vagy baráttal.

EGÉSZ ÉVBEN, BÁRMELY KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOS TEVÉKENYSÉGED UTÁN TÖLTSD KI
#hogyvagy?
Mennyire érezted jól magad a legutóbbi közösségi szolgálatos tevékenység során? Jelöld ezen a
skálán, ahol az 1 azt jelenti, hogy: rosszul, a 10 pedig, hogy szuperül. 1-10-ig jelöld.
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Amennyiben a válaszod 5 és 10 között volt, fejtsd ki röviden, hogy miért érezted jól magad.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Amennyiben a válaszod 1 és 4 között volt, fejtsd ki röviden, hogy miért nem érezted jól magad, és
minek kellett volna történnie, hogy jól érezd magad, és főleg, hogy te mit tehettél volna.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

#fejlődés
Szerinted mely területeken fejlődtél? Maximum 5-öt jelölj meg.
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csapatmunka
vezetői készségek
időgazdálkodás
problémamegoldás
kreativitás
kommunikáció
koncentráció
monotónia tűrés
felelősségvállalás
önállóság
egyéb:

Fejtsd ki röviden, hogy szerinted hogyan fejlődtek ezek a készségeid.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MINDEN TANÉV ELEJÉN EGYSZER TÖLTSD KI
Az itt felsorolt készségek közül mely területeken szeretnél fejlődni? Jelölj meg maximum 3-at.
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csapatmunka
vezetői készségek
időgazdálkodás
problémamegoldás
kreativitás
kommunikáció
koncentráció
monotónia tűrés
felelősségvállalás
önállóság
egyéb:

#tevékenységek
Mit gondolsz, ezeket a készségeidet milyen közösségi szolgálatos tevékenységeken keresztül
tudnád fejleszteni? Sorolj fel legalább 3-at.
1.

…

2. …
3. ...

Véleményed szerint az alábbiak közül mely területeken vagy jó? Jelölj be maximum 5-öt.
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pontosság
önfegyelem
kitartás
másokra figyelés
problémamegoldás
szervezőkészség
nehéz helyzetek kezelése
kezdeményezés
kiállás másokért
egyéb:

Mi lenne az a három tevékenység, amit a legszívesebben végeznél közösségi szolgálatként?
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hátrányos helyzetű gyerekek online korrepetálása
tartósan beteg gyerekek online korrepetálása
tartósan beteg gyerekekkel online játékok játszása, barátkozás
múzeumban végezhető tevékenységek: rendszerezés, katalogizálás, stb.
idősek segítése
állatmenhelyen segítés
nevelő otthonos gyerekeknek játékos foglalkozások szervezése
tartós élelmiszer gyűjtése
ruhagyűjtés
elektronikus eszközök gyűjtése rászoruló családok számára
szemétszedés erdőrészen, parkban vagy vízparton
aktív segítés az iskola által szervezett segítő programokban
szeretnék a barátaimmal saját projektet indítani
egyéb:

Ha elértél idáig, akkor elkönyvelheted, hogy kitartó vagy, és fontos neked, hogy fejlődj. Kívánjuk,
hogy legyen sok izgalmas IKSZ-es élményed, és minél több egyéb lehetőséged az iskolán kívüli
tanulásra és fejlődésre is. Ha van kedved, akkor nyugodtan írj nekünk a tapasztalataidról.
Szívesen veszünk tőled visszajelzéseket, beszámolókat, kérdéseket ezen a címen:
hellodia@i-dia.org és a levél tárgyába írd oda, hogy: #ablakmagamra.
Drukkolunk neked!
És ne feledd: #összetartozunk #segítünkegymásnak #tanulvasegítünk #kiállunkegymásért

