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1. Alapelv: A közösségi pedagógiai gyakorlat helyszíne és tevékenységei
1.1. A közösségi pedagógiai gyakorlatot olyan iskolában, alapítványnál, pedagógiai
tevékenységet folytató egyéb szervezeteknél (továbbiakban: szervezeteknél) teljesítem,
melyek tevékenysége nem pártpolitikai célra, politikai-vallási agitációra irányul.
1.2. A szervezetek tevékenysége tiszteletben tartja az emberi méltóságot, az egyenlő
bánásmód követelményének betartását, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. Nem
buzdít, és nem végez kirekesztő, torzított előítéletekre épülő tevékenységet, és nem
közvetít ilyen világképet.
2. Alapelv: A közösségi pedagógiai gyakorlat alatti tevékenységem alapelvei
2.1. Elismerem személyes felelősségem abban, hogy nevelő munkám hat a tanulók
személyiségének fejlődésére, ezért minden – a közösségi pedagógiai gyakorlat során rám bízott, velem kapcsolatba kerülő gyermekkel és/vagy fiatallal figyelmesen bánok,
mindent megteszek annak érdekében, hogy a gyermekek és/vagy fiatalok fejlődését,
tanulását, egészségét, biztonságukat megóvjam.
2.2. A gyermek/fiatal egyéniségét és emberi méltóságát mindenkor tiszteletben tartom,
szóval és tettel nem bántalmazom, nem alázom meg.
2.3. Tevékenységem a gyermekek/fiatalok életkorához, egyéniségéhez és mentális
képességeihez igazítom:
2.3.1. semminemű olyan tevékenységet nem fejtek ki vagy nem kezdeményezek, amely
káros hatással lehet testi vagy lelki épségükre;
2.3.2. minden gyermekkel és/vagy fiatallal törődöm, diszkriminációt nem alkalmazok;
2.3.3. törekszem az általam kezdeményezett tevékenység során keletkező konfliktusok
megelőzésére, illetőleg feloldására;
2.3.4. segítséget nyújtok a közös tevékenységük során a növendékek személyes
konfliktusainak, problémáinak megoldásában.
2.4. A tudomásomra jutó, a gyermekekkel/fiatalokkal kapcsolatos információkat
bizalmasan kezelem.

1

2.5. A gyermekek/fiatalok bántalmazásáról, ellátatlanságáról, gondozatlanságáról, testi,
lelki, erkölcsi veszélyeztetettségéről tudomásomra jutó információkat bizalmasan,
szakmai körültekintéssel jelzem a szervezet vezetője felé.
2.6. A rám bízott feladatokat legjobb tudásom szerint, a foglalkozásokra, tevékenységekre
felkészülve, felelősségem teljes tudatában látom el. Tevékenységem során, mint ember
tévedhetek, hibázhatom, de a hibák megelőzésére, illetve a kijavításukra tett törekvés
azonban etikai kötelességem.
2.7. Munkám az emberi méltóság tisztelete, az egyenlő bánásmód követelményének
betartása, a hátrányos megkülönböztetés tilalma vezérli.
3. Alapelv: Az együttműködés alapelvei
3.1. A közösségi pedagógiai gyakorlat során a Szervezet munkatársaival, a tevékenységem
irányításával, támogatásával megbízott személyekkel a szakmai normák betartásával
együttműködöm.
3.2. A tevékenységem során felmerülő szakmai kérdések, problémák esetén támogatást
kérek a Szervezet munkatársaitól.
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