
   

1 

  

ECO-EDU 
Innovatív ökotudatos szemléletformálás az oktatásban 

 

Dokumentum címe Közösségépítés 

Projekt címe Innovatív ökotudatos szemléletformálás az oktatásban  

Projekt rövidítése ECO-EDU 

Projekt száma SKHU/WETA/1901/4.1/022 

A dokumentum típusa Képzési anyag 

Készítette: Bederna Eszter E.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Közösségépítés 

 



   

2 

  

Tartalom 
Bevezetés ......................................................................................................................................... 4 

Mi a közösség?................................................................................................................................ 5 

Család .......................................................................................................................................... 6 

Lakóközösség.............................................................................................................................. 7 

Milyen egy jó közösség? ................................................................................................................ 8 

Érzelmek, odafigyelés ................................................................................................................ 9 

Különbözőségek ....................................................................................................................... 11 

Identitás ......................................................................................................................................... 11 

Önkéntesség .................................................................................................................................. 12 

Előnyök az önkéntesek számára .............................................................................................. 13 

Előnyök az önkéntes szervezetek részére ............................................................................... 14 

Előnyök mások/a társadalom számára .................................................................................... 14 

JÓ GYAKORLATOK .............................................................................................................. 15 

A kommunikáció fontossága........................................................................................................ 17 

A közösségek előnyei ................................................................................................................... 18 

Testi egészség – mozgással, sporttal kapcsolatos közösségek .............................................. 18 

Szellemi vagy mentális egészség ............................................................................................. 19 

Online közösségek jelentősége .................................................................................................... 20 

A modul témájával kapcsolatos hasznos linkek ......................................................................... 22 

Önellenőrző teszt .......................................................................................................................... 23 

Helyes válaszok ........................................................................................................................ 26 

Irodalomjegyzék ........................................................................................................................... 27 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

3 

  

 
  

Tanulási célkitűzések 

A modul elsajátítása során megszerezhető 

szaktudás/készségek/kompetenciák leírása  

 

Ezen modul elolvasása után tudni fogod, hogy 

mit jelent egy közösség tagjának lenni és hogy a 

közösségeknek milyen fajtái vannak. 

Időigény 

A modul elsajátításához szükséges becsült idő  

Körülbelül három alkalommal 2x45 perc órányi 

tanulás szükséges ezen modul tartalmának 

elsajátításához, a feladatok elvégzéséhez. 

Ütemterv 

Haladás a modulban, az anyag megtanítása 

 

Az ajánlott haladás a modulban a leírt 

sorrendnek megfelelően van szerkesztve.  
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Bevezetés 

 
A közösségek hozzá tartoznak életünkhöz. Életünk folyamán akarva és akaratlanul is közösségekbe 

kerülünk, melyek nagyon fontos tényezőként vannak jelen a szociális fejlődésben, életünk szervezes 

részét képezik.  

 

Közösség például a család, egy óvodai csoport vagy egy iskolai osztály, egy szakkör vagy 

sporttevékenység tagjai. 

 

A következőkben megismerkedünk a közösséghez tartozás előnyeivel, a kommunikáció 

fontosságával, választ kaphatunk olyan kérdésekre, hogy mitől lehet jó egy közösség, beszélünk az 

online közösségek fontosságáról, identitásról, érzelmekről és megtudhatjuk az is, hogy fizikai és 

szellemi életünkre is kihatással lehet az, hogy milyen csoportokba tartozunk, kikkel vesszük körül 

magunkat.  

 

 
Forrás: https://szulokkezikonyve.hu/tag/kortars-kozosseg/ 

 

https://szulokkezikonyve.hu/tag/kortars-kozosseg/
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Mi a közösség? 

 

A közösség tulajdonképpen egy embercsoport, akiket összeköt valami. Az a tényező, ami összeköti a 

közösségeket sokféle lehet. Lehet például földrajzi hely, érdeklődési kör, közös hobbi vagy szokás.  

 

Vannak olyan közösségek, amiket nem mi választunk, hanem egyszerűen belecsöppenünk, ilyenek 

lehetnek: 

 család 

 lakóközösség 

 óvodai csoport 

 iskolai osztály 

 egyetemi/főiskolai csoport 

 munkahelyi kollégák 

 

És ezek mellett mindenki életében vannak olyan csoportok, melyek a közös érdeklődés mentén 

alakulnak ki, ahol a közösségben ez a közös érdeklődés összetartó erőként jelenik meg. Ilyenek 

lehetnek: 

 csapatsportok közösségei  

 kézműves csoportok 

 tánc, balett, néptánc  

 zenei közösségek 

 lovaglás 

 közös érdeklődési kör alapján tömörülő közösségek – autó, motor, utazás, antikvitás, 

ékszerek, könyvek, bútorok, festészet, kultúra 

 művészeti csoportok 

 vallás 

 tudományos szakkörök, klubok 

 sakk 

 fényképezés 

 vízi sportok: kajak, kenu, úszás 

 speciális szabadidős tevékenység, pl. horgászat 
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Forrás: https://www.hellovidek.hu/szorakozas/2018/11/04/elarulta-az-ifju-horgasz-hogyan-akadt-a-horgara-a-

rekordmeretu-ponty és https://kultura.hu/szinpad-neptancantologia-tobb/ 

 

Ha belegondolsz már most is sokféle közösségnek, csoportnak vagy a tagja. Része vagy a 

családodnak, az osztályodnak, akár a hobbid mentén egy csoportnak, ahol kikapcsolódhatsz, 

sportolhatsz, alkothatsz, tanulhatsz. A közösségek nagyon fontos eleme a közös élettér. Vannak olyan 

közösségek, akikkel sok időt töltesz, ilyen például a család az osztály és a lakóközösség. És vannak 

olyan közösségek, ahova lehet, hogy csak heti, vagy havi rendszerességgel jársz. Életteret 

mindenképpen megosztasz a közöséggel, aminek a tagja vagy, legyen ez rendszeres vagy ritkább. 

 

Család 
 

A család általában az első közösség az életünkben. A szerepünk egy családban változhat, könnyen 

lehetünk egyke gyerekből nagytestvérek, vagy legkisebb gyerekből középsők , lehetünk húgok, öcsik, 

báttyok, nővérek, ikrek. Ezekhez a szerepekhez mindig társulnak jellemzők „te vagy a nagyobb, 

neked kell okosabbnak lenned”, „egyedül nem mehetsz, vidd el a nővéred/bátyád, Ő majd vigyáz 

rád”. Ezek a szerepek nagyon fontosak, a családi élet nagyon fontos lépcsőfok a szocializációban. 

Minden családban mindenkinek vannak feladatai, ezeket a tevékenységeket sosem csak a szülők 

végzik. Vegyük csak példának a házimunkát. Sok családban beosztják egymás között a családtagok a 

különféle feladatokat.  

 

Mik is lehetnek ezek a feladatok: 

 rendrakás, takarítás 

 szemét kivitele 

 főzés 

 mosogatás 

https://www.hellovidek.hu/szorakozas/2018/11/04/elarulta-az-ifju-horgasz-hogyan-akadt-a-horgara-a-rekordmeretu-ponty
https://www.hellovidek.hu/szorakozas/2018/11/04/elarulta-az-ifju-horgasz-hogyan-akadt-a-horgara-a-rekordmeretu-ponty
https://kultura.hu/szinpad-neptancantologia-tobb/
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 ha van háziállatotok – takarítás, etetés, itatás, sétáltatás, játék 

 szennyes összegyűjtése, mosás, teregetés 

 növények locsolása, kertészkedés 

 

Természetesen vannak olyan házimunkák, amiket jobb, hogyha csak felügyelet mellett próbálsz ki, 

ilyen például a főzés, ahol az éles eszközök és a forró lábasok miatt mindig jó, ha van a közeledben 

valaki, aki szükség esetén tud segíteni! 

 

 

Forrás:https://felelosszulokiskolaja.hu/eletmod/hazimunka-noi-munka-beszelgetes-fiammal 

 

Gondolkozz el az alábbi kérdéseken, esetleg írd le a válaszokat egy papírra: 

Nálatok hogy működnek a házimunkák?  

Beosztjátok egymás között a feladatokat?  

Mik szoktak lenni a Te feladataid?  

Van olyan házimunka, amit szívesen csinálsz és olyan, amit kevésbé? 

Lakóközösség 
 
A lakóközösség többféle lehet és a feladatok az adott közösségben, amiben benne vagy eltérhetnek 

más közösségek szokásaitól. Más feladatok fognak rád hárulni, ha családi házban laksz, megint más, 

ha társsasházban. A lakóközösségben is vannak olyan munkák, amit a közösség tagjainak el kell 

végezni. Ha családi házban laksz, akkor biztos tapasztaltad, hogy az utcafronton is vannak munkák, 

amiket meg kell csinálni és fontos, hogy az utca részt is tisztán kell tartani, néha fel kell söpörni, 

összegyűjteni a leveleket, gallyakat, télen pedig havat lapátolni. Egy társas házban ezeket a munkákat 

https://felelosszulokiskolaja.hu/eletmod/hazimunka-noi-munka-beszelgetes-fiammal
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kiegészíti még a lépcsőház tisztántartása, ha van kert ott a fűnyírás, kertgondozás. Vannak olyan 

társasházak, ahol ezeket a munkákat kiadják egy külsős szakembernek, de olyan is előfordul, hogy a 

lakóközösség végez el minden ilyen feladatot és fel lehet iratkozni takarításra, szemetes kuka 

kivitelére, kertgondozásra, fűnyírásra, bokornyírásra és hólapátolásra.  

Nagyon fontos a lakóközösségek szemlélete és a lakók aktivitása olyan esetben, hogyha maguk 

végzik és osztják be a munkát. Itt igazán megtapasztalhatja az ember, hogy milyen a jó és a rossz 

munkamegosztás. Jó, hogyha mindenki egyenlően kiveszi a részét a feladatokból, rossz példa pedig, 

hogyha a lakóközösség 10 családjából csak 3 vesz részt a munkában. 

 

 
Forrás: https://www.evamagazin.hu/73010-jo-lenne-ha-ismerned-a-szomszedodat 

  

Milyen egy jó közösség? 

 
A közösség egyénekből áll, ahol minden egyénnek megvannak a tulajdonságai, egyénisége és 

erősségei. A közösség előnye, hogy az egyének tudása és erőssége összeadódik. A különféle egyének 

sokszor kiegészítik egymást. Ha dolgoztál már csapatban tapasztalhattad, hogy vannak feladatrészek, 

amik neked mennek jobban és vannak olyanok, amik pedig másoknak. Ezért lehet csoportban többet 

elérni, ha a munkamegosztásban figyelembe veszitek minden egyén tudását, erősségét. Ezt egy 

csapatfeladatnál könnyű is megfigyelni, hiszen lesznek, akik a tervezésben ügyesek, a kreatívabbak a 

kivitelezésben megint mások pedig a kutatásban. Egy közösség akkor tud fejlődni, ha tisztában van az 

egyének erősségeivel és gyengeségeivel és úgy tudja felosztani a feladatokat, hogy mindenki 

erősségét és tudását felhasználva a legjobbat hozza ki a csoportból.  

https://www.evamagazin.hu/73010-jo-lenne-ha-ismerned-a-szomszedodat
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Forrás: http://mamasuli.blogspot.com/2014/10/kozossegi-halo.html  

 

Egy közösség akkor jó, ha elfogad olyannak, amilyen vagy és tud fejleszteni mind az erősségedben 

mind a gyengébb területeken. Egy jó közösségben is lehetnek konfliktusok ez természetes velejárója 

minden emberi közösségnek. Fontos, hogy ezeket a konfliktusokat meg tudjátok beszélni, mert a jó 

kommunikáció és a problémák/konfliktusok kezelése az élet minden területen nagyon fontos. Egy 

közösségen belül nem kell mindenkivel jóban lenned, lehetnek számodra szimpatikus és kevésbe 

szimpatikus egyének. Az fontos, hogy mindenkinek add meg az esélyt és légy nyitott. Lehet, hogy 

meglepetések fognak érni, ha nem zárkózol el és olyan emberekkel is szoros kapcsolatot tudsz 

kialakítani, ha megismered őket, akik elsőre nem is voltak igazán szimpatikusak.  

 

Érzelmek, odafigyelés 
 
Egy közösségben mindig jelen vannak emberek és ahol emberek vannak, ott bizony megjelennek az 

érzelmek is és fontos, hogy tudjuk kezelni őket. Mindenkire másképp hat egy adott szituáció és 

emellett mindenkinek lehetnek éppen aktuális problémái, amik befolyásolják a viselkedését. 

Gondoljunk például egy sport meccsre, ahol az egyik játékos nyomás alatt kevésbé teljesít jól. Ebben 

az esetben egy jó edző nem rá fogja osztani a nagyobb nyomással járó feladatokat, mint pl. büntető 

dobása vagy rúgása.  

 

Egy dolgozatot író osztályban is rengeteg érzelem van jelen. Van, aki mérges, mert bár tanult, de nem 

tudja előidézni a szükséges információt, van, aki nem tudott aludni éjszaka és annyira fáradt, hogy 

alig tud koncentrálni a feladatokra és van, aki összeveszett egy barátjával és éppen dühös. Ezek az 

http://mamasuli.blogspot.com/2014/10/kozossegi-halo.html
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érzelmek egyszerre vannak jelen és ha tudunk róluk, sokszor sokkal könnyebb kezelni őket. Fontos, 

hogy ha véleményed is van valaki viselkedéséről, teljesítményéről ne rögtön ítélj, mert lehet, hogy 

vannak a háttérben olyan információk, amiket Te nem látsz, de magyarázatot adnak az adott személy 

viselkedésére.   

 

Ugyanaz a szituáció különböző emberekből teljesen más érzelmet válthat ki, gondolj csak arra, 

amikor valakinek ki kell állnia szerepelni a többiek elé – mennyi érzelmet válthat ez ki: vidámság, 

izgalom, rettegés, pánik, feszültség és még sorolhatnánk. Ilyen esetben sose félj kérdezni! 

Kommunikációval nagyon sok félreértés megoldható és sok probléma megelőzhető egy közösségben.  

 

Tanácsok, hogy mikre figyelj egy közösségben: 

 ne általánosíts 

 próbáld magad beleképzelni a másik helyzetébe, mielőtt bírálnál valakit 

 ismerj meg minél több körülményt az adott szituációban 

 kommunikálj, ha valami bánt fogalmazd meg 

 nyugodtan fogalmazd az érzéseidet és ne dühből reagálj 

 próbálj meg nem megbántani másokat 

 figyeld a többiek reakcióit 

 ne ítélj elsőre 

 a közösségi érdekeket is tartsd szem előtt és ne csak a sajátodat 

 legyél türelmes a többiekkel szemben  

 

 

Forrás: https://mipszi.hu/cikk/160615-erzelmek-iskolaja   

 

https://mipszi.hu/cikk/160615-erzelmek-iskolaja
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Különbözőségek 
 
Egy közösséget nagyon színessé tud tenni az egyének különbözősége és sokszínűsége. Nem kell, hogy 

egy közösségben mindenki a barátod legyen és mindenkivel jóban légy. Ami fontos, hogy tartsd 

tiszteletben, hogy attól még, hogy valaki nem szimpatikus, más a kinézete vagy számodra furcsa a 

viselkedése még nem kell bántani. Nagyon sok gyerek igen komoly sérüléseket szenved el például az 

iskolában, ha bántják – és most elsősorban nem is a fizikai bántásra, hanem a lelki bántásra, a 

kiközösítésre és a csúfolásra gondolok. Ezt mindig szem előtt kell tartani: próbálj meg nem okozni 

sérüléseket másoknak. Te is könnyen megtapasztalhatod, ha több közösségben is benne vagy, hogy 

milyen egy csoportból kicsit kilógni. Ilyenkor figyeled a többieket, nem tudsz felszabadultan 

viselkedni, szorongsz. Mindig ezekre az érzésekre gondolj, mielőtt valakit csúfolnál vagy kinevetnél. 

Minden egyénnél megmagyarázható, hogy miért lett ilyen, mindenkinek megvan a családi háttere. 

Például gondolj csak bele: nem lesz kevésbé értékes személy valaki attól, hogy a szülei nem 

engedhetik meg a márkás ruhákat/cipőket és még sorolhatnánk a hasonló példákat. A csoport 

sokszínűségét próbáld meg pozitívumként nézni. Ha elfogadjátok egymást és összetartok az hatalmas 

erőt és előnyt képvisel! 

 

 

Identitás 

Mint azt említettük korábban vannak olyan közösségek, amibe az ember választás nélkül kerül be, 

saját döntés nélkül. Ilyen példa volt egy óvodai csoport vagy egy iskolai osztály. Később azonban, 

ahogy egyre nagyobbak leszünk lehetőségünk van nekünk is választani olyan közösségek közül, amik 

szimpatikusak és amik igazán illenek hozzánk. Te választhatod meg, hogy milyen sport közösségbe 

szeretnél járni, szeretnél-e valamilyen hangszeran tanulni, vagy például egy sakk körbe járni.  

 

 

 

 

 

 



   

12 

  

 

Forrás: https://www.eger.hu/hu/varos/egri-helyi-kozosseg-clld  

 

Az identitás egy fontos fogalmom, nézzük is meg, hogy pontosan mit értünk alatta. 

Az identitás azonosságtudatot jelent. Ez az azonosságtudat lehet egyéni vagy társas. Tehát identitása 

lehet egy személynek, de egy közösségnek is. Például lehet azt mondani, hogy én vagyok Németh 

Ádám és azt is, mi vagyunk az 5/b osztály, vagy mi vagyunk a Piliscsabai röplabda csoport.  

Az identitás egy összetett dolog, ami alapján meg tudjuk határozni magunkat. Rendszeresen ez igen 

sok elemből áll. Az identitásunk egész életünk folyamán fejlődik, kihatással vannak rá az emberi 

közösségek, amikben szerepet vállalunk. Az identitás egy életen át tartó folyamat, aminek vannak 

meghatározó részei életünkben és nagy szerepet játszik a szocializációban. Az életünk folyamán sok 

különböző szerepet töltünk be, gondoljunk csak bele vannak olyan szerepek, amit gyerekként nem 

tudunk betölteni, például Anya, Apa, Nagymama, Nagypapa vagy akár munkavállaló. Ezek a szerepek 

később a felnőtt korban is hozzájárulnak az identitásunk folyamatos fejlődéshez és alakulásához, így 

kihatnak a személyiségünkre is.  

Az identitásunk sok kicsi szeletből áll össze, mint egy torta, aminek egy-egy szelete életünk egy-egy 

fontos szerepét tölti be.  

 

Önkéntesség 

Az önkéntesség egy nagyon jó példa arra, hogy egy olyan közösséghez tartozz, ahol amellett, hogy 

értékes embereket ismerhetsz meg Te is nagyon sokat segíthess! Manapság sok önkéntes szervezet 

létezik. Az önkéntesség nagyon értékes, fontos és érdekes munka, a legfőbb ötlet az, hogy az önkéntes 

munkát végző személy nem kap pénzt vagy fizetést a segítségéért, hanem az önkéntes munka egyfajta 

szociális élménnyel jár együtt, és ez a juttatás az, amelyet a munkavállaló kap. 

https://www.eger.hu/hu/varos/egri-helyi-kozosseg-clld
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Forrás: https://bocs.eu/onkentesseg/  

 
Sok alapítvány és szervezet rendelkezik önkéntes lehetőségekkel, a munka típusa általában attól függ, 

hogy az adott szervezetet milyen céllal hozták létre. 

Az önkéntes munka rendkívül fontos és nagyon különleges. Egyrészt gazdagítja a személyiséget is, 

másrészt pedig minden fél számára előnnyel jár. Ami fontos, hogy az érdeklődésed alapján választd ki 

a szervezetet vagy a tevékenységet, amiben részt veszel, mert úgy tudod hosszú távon és élvezettel 

csinálni ezt a tevékenységet. Az önkéntesség sem való mindenkinek, viszont érdemes kipróbálni, mert 

lehet, hogy nagyon fogod élvezni és számodra is meglepő dolgokat és élményeket jelent. Ha egyedül 

nem szeretnél belevágni érdeklődj körbe, lehet, hogy van olyan barátod vagy ismerősöd, aki szívesen 

csatlakozik hozzád! 

Előnyök az önkéntesek számára 
 

 amellett, hogy nem kapnak pénzt a munkaért, a személyiségük gazdagodik 

 értékes embereket ismerhetnek meg az önkéntesség alatt és olyan közösséghez tartozhatnak, 

ahol fontos a gondoskodás és az odafigyelés 

 sokat lehet tanulni az önkéntességből, vannak készségek, amelyeket kifejezetten fejleszt az 

önkéntesség - társadalmi érzékenység, generációk szimbiózisa, türelem, egészségvédelem, 

társadalmi viselkedés, csoportmunka, felelősség 

 sokan azért önkénteskednek, hogy felfedezzék a világot és gyönyörű helyekre eljussanak, pl. 

hátrányos helyzetű országokba, az egzotikus szigetekre, a biofarmokra stb. Sok helyen 

cserébe a munkáért, ha nem is pénzt, de szállást és étkezést biztosítanak. 

 az önkéntesek bármilyen korúak lehetnek 

 nyári szünetre izgalmas elfoglaltság lehet 

 az önkéntesség egyfajta élethosszig tartó tanulás 

 kipróbálhatnak tevékenységeket és tapasztalatot szereznek, ami majd a munkába állás 

folyamán előnyt/tapasztalatot jelent, jól mutat az önéletrajzban 

https://bocs.eu/onkentesseg/
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Forrás: https://blog.cvonline.hu/2018/allaskeresesi-tippek/onkentes-munkavallalonak-lenni-jo/15943  

 

Előnyök az önkéntes szervezetek részére 
 

 olyan embereket tudnak összegyűjteni a munkákra, akik szívből dolgoznak és nem pénzért, 

így sokszor sokkal hatékonyabbak mint a fizetett alkalmazottak 

 közösséget tudnak építeni, olyan embereket tudnak összegyűjteni, akikre számítani lehet  

 sok önkéntes, aki diák korában elkezdi a tevékenységet később is folytatja akár munka és 

család mellett is, így lesznek olyan törzstagok, akikre hosszú ideig tudnak építeni és akik 

lehet, hogy bevonják családjukat is néha a különböző munkafolyamatokba, bővítve így a 

közösséget 

 

Előnyök mások/a társadalom számára 
 

 társadalmi megértés és gondoskodás elősegítése 

 rászoruló személyek/állatok tudnak boldogabb életet élni a kapott segítséggel, törődéssel, 

odafigyeléssel, lelki támogatással 

 bizonyos esetekben a közösségi munkáknak az előző pontnál láthatóbb és kézzel foghatóbb 

eredménye is van – szemétszedés, játszótér tisztítása, közösségi tér újrafestése, parkosítás, 

növényültetés 

 

https://blog.cvonline.hu/2018/allaskeresesi-tippek/onkentes-munkavallalonak-lenni-jo/15943
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Forrás: http://fuzeshirek.hu/egyre-tobben-vegeznek-onkentes-munkat-magyarorszagon/  

 

JÓ GYAKORLATOK 
 

 Szeretnél egy kutyát. A szüleidnek tetszik az ötlet, de nem biztosak benne, hogy tudod, hogy 

ez milyen felelősséggel jár, hiszen az állattartás bizony kötelezettségekkel is jár. Ilyen esetben 

fel tudod ajánlani, hogy egy bizonyos időre elmész egy éllatmenhelyhez és ott fogsz 

segédkezni. Segítesz az állatokkal, sétálni viszed őket, ott leszel etetéskor...stb. Rengeteg 

olyan menhely van, ahol fogadnak önkénteseket, van, ahol 18 év alatt csak szülői 

felügyelettel. Egy ilyen ötlet után egyrészt a szüleid büszkék lesznek rád másrészt ha tényleg 

komolyan veszed az önkéntességet, akkor boldogan fogtok együtt kiválasztani egy kutyát, 

reméljük szintén menhelyről. 

Ez a megoldás, akkor előnyös lehet a számodra, ha nincs lehetőségetek arra, hogy állatot 

tartsatok vagy a szüleid nem szeretnének. Ilyen esetben is javasoljuk, hogy kérdezd meg a 

szüleidet és nézzetek körbe a környéken, hogy hol van olyan menhely, ahol van önkéntes 

lehetőség.  

Fontos, hogy amellett, hogy neked előnyöd származik ebből olyan kutyusoknak adhatsz időt, 

szeretetet és gondoskodást, akiknek lehet, hogy soha nem lesz szerető gazdijuk.  

 

 

 

http://fuzeshirek.hu/egyre-tobben-vegeznek-onkentes-munkat-magyarorszagon/
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Forrás: https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/aki-nem-tud-orokbe-fogadni-setaltatni-is-mehet-3048617/  

 

 Idősek segítése – most a jelenlegi vírusos helyzetben ez különösen aktuális lehetőség. Nem is 

feltétlenül szükséges most a klasszikus példáig mennünk, amikor valami idősekhez jár 

felolvasni nekik, vagy beszélgetni velük. Jelen helyzetben a lakóközösségeden is segíthetsz, 

ha tudod, hogy a társasházban vagy a környéken van olyan idős, akár egyedülálló személy, 

akinek fokozott kockázat kijárni a lakásból ebben a helyzetben. Aktív és gondos tagja lehetsz 

a lakóközösségnek, ha segítesz neki a bevásárlásban, vagy elmész helyette a gyógyszertárba 

és kiváltod a gyógyszereit. Mindezt tudod „érintésmentes” módon is csinálni, hogy csak 

lepakolod az ajtó elé a kért dolgokat. Ha segítesz bepakolni is a lakásba mindig figyelj, hogy 

legyen rajtad maszk és fertőtlenítsed a kezed.  

És persze készülj fel arra is, hogy lehet, hogy cserébe süteményekkel megrakodva térsz haza. 

 

 
 

Forrás: https://19.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200318/segitsegre-szorulo-kispesti-idosek-bejelentese  
 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/aki-nem-tud-orokbe-fogadni-setaltatni-is-mehet-3048617/
https://19.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200318/segitsegre-szorulo-kispesti-idosek-bejelentese
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A kommunikáció fontossága 

A közösségekben mindig fontos a kommunikáció. Ez sokszor a munkamegosztás alapja. Egy 

összeszokott közösségben sokszor a tagok fél szavakból is megértik egymást, és néha egy pillantásból 

meg tudják állapítani valaki lelki állapotát. Gondolj csak bele, hogy amikor hazamész a családodnak 

sokszor elég rád nézniük ahhoz, hogy tudják milyen napod volt.  

Egy közösségben fontos, hogy elfogadjanak és biztonságban érezd magad, hiszen akkor fogsz tudni 

őszintén kommunikálni. Mint arról már beszéltünk fontos, hogy energiát és erőfeszítéseket  tegyél, 

hiszen egy közösségbe, amennyi energiát belefektetsz, annyit kaphatsz vissza. Ha valaki mindig 

kihúzza magát a feladatokból, sose fektet energiát a közösségi célok elérésbe, csak részesedni szeretne 

az eredményekből az hosszú távon nem fog működni, mert a többiek meg fogják unni a helyzetet és a 

közösség egy idő után kiveti magából az ilyen tagokat. Természetesen ez nem az jelenti, hogy ha 

éppen fáradt vagy akkor nem értenék meg, hogy abban az esetben nem tudsz éppen aktív részt 

vállalni, viszont itt jön a kommunikáció szerepe. Az fontos, hogy elmond, hogy most fáradt 

vagy/problémád van/máshol jár az eszed vagy hogy éppen miért nem tudsz koncentrálni és 

tevékenyen részt venni a közösség életében. Hidd el, hogy meg fogják érteni, sőt még az is lehet, hogy 

észrevétlenül, de ki is tudnak rángatni rossz hangulatodból, bosszúságodból vagy problémádból. 

Nemet mindig mondhatsz, csak az fontos, hogy hosszú távon ne húzd ki magad a közösségi 

tevékenységből. Illetve az is fontos, hogy utolsó pillanatban – nagyon alapos indok nélkül - ne mondj 

le elvállalt feladatokat vagy találkozókat, mert azzal nagyon ki is tudsz szúrni a többiekkel. Egy 

közösségben a saját érdekeid és fáradtságod sokszor a közösségi érdek mögé kell helyezni. Képzeld 

csak el, hogyha valaki egy fontos tudományos verseny előtt éjszakába nyúlóan sorozatot néz és 

másnak a fáradtsága és lassúsága miatt kap ki a csapat, úgy hogy a többiek több havi kemény munkája 

vész kárba. Szomorú és igazságtalan helyzet, ugye?  
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Forrás: https://vgyke.hu/hir/kozosseg-lampasa-mi-varhato-iden/ 

 

A közösségek előnyei  

Testi egészség – mozgással, sporttal kapcsolatos közösségek 
 
Testünk egészsége elengedhetetlen az általános jólléthez, és befolyásolja a mentális, intellektuális, 

szociális és lelki egészségünket is. A jó fizikai egészség azt jelenti, hogy testünk pontosan úgy 

működik, ahogyan működnie kell.  

Testi egészségük karbantartására jó lehetőség, hogyha egy sport közösségbe járunk mozogni. A sport 

közösségeknél fontos szempont, hogy bizonyítottan maradandó barátságokat és meghatározó 

közösséget lehet kiépíteni vele. Csapatsportban az egyének hatványozottan egymásra vannak utalva és 

meg kell tanulniuk egymás erősségét, gyengeségét és azt is, hogy hogyan tudják egymást motiválni 

versenyhelyzetben. A bizalom ezekben a közösségekben kulcsfontosságú, így elkerülhetetlen a 

hatékony kommunikáció és az érzelmek kifejezése. A sport közösségeknek igen jó hatása van az 

egyének személyiségére is, hiszen megtanítják őket a fegyelemre, alázatra, odafigyelésre, érzelmek 

kezelésére, versenyhelyzetben a stressztűrésre és még sok más nagyon hasznos kompetenciára. Ezeket 

a kompetenciákat az egyének utána a magánéletükben, más közösségekben, sőt a munka világában is 

tudják hasznosítani.  

 

https://vgyke.hu/hir/kozosseg-lampasa-mi-varhato-iden/
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Forrás: https://www.promenad.hu/2019/05/07/igy-telik-a-kozossegek-hete-vasarhelyen-es-a-megyeben/  

 

Szellemi vagy mentális egészség 
 

A mentális egészség ugyanolyan fontos, mint a testi egészség. Mentálisan egészségesnek lenni 

összetett dolog. A jó mentális egészség többek között jó közérzetet, önbecsülést és magabiztosságot 

jelent. Manapság egyre több fiatalnak van önértékelési problémája, szorongásos tünetei, evészavara, 

néha depressziós tünete vagy egyéb mentális gondja és nem is mindig tudják, hogy kihez forduljanak 

ezekkel a problémákkal. A közösségeknek nagy szerepe van ebben, hiszen egy összetartó 

közösségben feltűnhet, ha valakinek súlyos problémája van és a többiek és családja, vagy egyedi 

esetekben szakember segítségével orvosolhatók ezek a problémák. Az odafigyelés és a kommunikáció 

itt is nagyon fontos tényező! 

 
Saját magunk is tehetünk lépéseket mentális egészségünk elérésének és megtartásának érdekében. 

Néhány jótanács: 

 Fejezzük ki érzéseinket, beszéljünk róluk 

 Legyünk aktívak, mozogjunk gyakran 

 Tartsunk egészséges étrendet 

 Szánjunk időt a kikapcsolódásra és alvásra 

 Törődjünk másokkal 

 Töltsünk időt szeretteinkkel 

 Legyen hobbink, szabadidőnket töltsük hobbinkkal 

 Kérjünk segítséget, ha szükségünk van rá 

 Állítsunk magunk elé elérhető és reális célokat 

https://www.promenad.hu/2019/05/07/igy-telik-a-kozossegek-hete-vasarhelyen-es-a-megyeben/
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 Fogadjuk el magunkat 

 

A mentális egészégért nagyon sokat tehetünk, ha olyan közösségekbe járunk, ahol jól érezzük 

magunkat, ahol elfogadnak és önmagunk lehetünk. A körülöttünk lévő emberek és a kapcsolataink 

nagyban befolyásolnak minket és az aktuális állapotunkat, ezért fontos, hogy olyan közösségekben 

legyünk, akik ismernek minket, akikkel tudunk beszélgetni és akik észreveszik, ha segítségre van 

szükségünk. Ha ilyen közösségek tagjai vagyunk és ezek az emberek végig kísérnek minket az 

életünkön, számíthatunk rájuk különböző helyzetekben, akkor ez nagyban hozzájárul mentális 

egészségünk megőrzéséhez. Felnőtt korban sokan mondják, hogy egy jó közösség igazi kincs és ez 

bizony tény, hogy nagyon sok nehéz helyzeten át tud segíteni egy összetartó csapat.  

Online közösségek jelentősége 

 
Manapság ha közösségekről beszélünk meg kell említeni az online közösségeket is, hiszen ez a fajta 

csoportosulás is igen nagy számban jelen van a fiatalok és a felnőttek körében is.  

Mint mindennek ennek is megvannak az előnyei és hátrányai és fontos, hogy tisztában legyünk 

ezekkel, amikor használjuk ezt a fajta kapcsolattartást.  

Fontos látni, hogy az online közösségek nem fogják tudni helyettesíteni a személyes kapcsolatokat és 

közösségi élményeket, viszont ezek kiegészítőjeként nagyon is hasznosak tudnak lenni.  

Vannak személyiségtípusok, akik visszahúzódók. Nekik sokszor kifejezetten előny és könnyebbség az 

online kapcsolatépítés, mert könnyebben fejezik ki magukat, kevésbé szoronganak egy gép előtt ülve 

mint szemtől szemben.  

 

Ha az online közösségek/kapcsolattartás előnyeit keressük, gondoljunk csak bele a következő 

szituációba: van egy focicsapat, akik 2 éve összejárnak hetente egyszer és közösen fociznak és az 

egyik csapattag a családjával együtt másik országba költözik. Régen ilyenkor nem igazán volt sok 

lehetőség esetleg levélben, vagy telefonon lehetett néha kommunikálni. A mai világban viszont 

számtalan olyan online lehetőség áll a rendelkezésünkre, aminek köszönhetően akár 2 személy, kisebb 

csoport, vagy akár a teljes focicsapat is napi/heti kapcsolatban tud maradni. Közös beszélgetések, 

csoportos hívások… a lehetőségek tára elég széles. Mindezek mellett ez a fajta online kapcsolattartás 

nem ugyanaz, mint a hetente közös élmények, így az elköltözött személy óhatatlanul is kissé 

távolodik - és nem csak fizikai értelemben – a közösségtől. Bizonyos szinten a része tud maradni a 

közösségnek az online jelenlétnek köszönhetően, viszont megszűnik teljes értékű tag lenni, hiszen a 

heti edzéseken nem tud részt venni és kikerül a „napi vérkeringésből”. A napi/heti rutinon kívül a 

csoporttagoknak időt és energiát kell ezekre az online találkozókra szánnia és összeegyeztetni 
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mindenki programját, ami sokszor nem egyszerű. 

 

Viszont fontos tudtatában kell lennünk több dolognak, amikor ezeket az online eszközöket használjuk: 

1. Nem pótolják a személyes találkozásokon alapuló közösségeket 

Élményeket átélni egy közösségben egy táborban, vagy a folyamatos találkozások révén 

teljesen más, mint online. Egy online kapcsolattartás – ugyanúgy, mint a személyes – sokszor 

nagyon sok energiát felemészt 

2. Vannak veszélyei  

Ha ismeretlen emberekkel alakítunk ki kapcsolatot online felületen, akkor mindig nagyon 

óvatosnak kell lenni, hiszen az online tér az előnyei mellett rendelkezik azzal a hátránnyal, 

hogy mivel sokszor nem kapcsolódik a névhez arc és személyiség az emberek könnyen 

kiadhatják magukat másnak, mint akik valójában, ami igen sok visszaélésre ad okot.  

 

Tanácsok online közösségekhez, akol nem ismersz személyesen senkit: 

 Soha ne adj meg személyes adatokat – teljes név, cím, iskola neve 

 Ha fényképet osztasz meg magadról légy nagyon körültekintő 

 Hallgass a megérzéseidre, ha furcsán érzed magad egy beszélgetésben vagy valakit 

tolakodónak érzel, ne szégyellj segítséget kérni a szüleidtől! 

 Légy nagyon körültekintő és figyelmes – apró részletekről tudod leginkább leszűrni, ha 

valakivel nem stimmel valami 
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A modul témájával kapcsolatos hasznos linkek 

 

 

  

https://kofe.hu/parola/  

A közösség- és társadalomfejlesztés folyóirata 

https://osztalyfonok.hu/182/ 

Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete  

A közösség szerepe az egyén szocializációjában 

https://www.kodolanyi.hu/konyvtar/images/tartalom/File/Kozossegszervezes/kozossegfejlesztes.pdf 

Varga A. Tamás és Vercseg Ilona, Közösségfejlesztés 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/5441/kozossegi-oldalak 

https://kofe.hu/parola/
https://osztalyfonok.hu/182/
https://www.kodolanyi.hu/konyvtar/images/tartalom/File/Kozossegszervezes/kozossegfejlesztes.pdf
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/5441/kozossegi-oldalak
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