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1..Introducere

Multe organizații și lucrători de tineret văd voluntariatul ca pe o oportunitate educațională, dar nu folosesc pe deplin
potențialul educațional al acestuia. A găsi un echilibru în voluntariat între educație și creșterea personală a voluntarului pe
de o parte și îndeplinirea nevoilor reale ale comunității pe de altă parte, nu este de fiecare dată ușor pentru voluntari, atât
locali, cât și internaționali. Se întâmplă ca de multe ori să se pună un accent puternic pe aspectul de solidaritate și pe
satisfacerea nevoilor beneficiarilor fără să se aibă în vedere un proces de învățare articulat.

De multe ori, coordonatorii de voluntari și lucrătorii de tineret cred că învățarea prin voluntariat are loc „automat” și atunci
când ar trebui să recunoască și să valideze procesul de învățare non-formală, au dificultăți în a identifica rezultatele
învățării din experiența de voluntariat.

Service-learning combină voluntariatul cu educația. Service-learning poate fi promovat atât în   educația formală, cât și în
cea non-formală sau ca o legătură între educația formală și non-formală. Cele mai semnificative constatări din cercetările
internaționale sugerează că service-learning are un efect pozitiv asupra tinerilor din mai multe perspective. Acestea includ
dezvoltarea așa-numitelor competențe cheie (de exemplu, abilități de comunicare, leadership, cooperare cu ceilalți,
înțelegere culturală, responsabilitate, învățare, abilități de rezolvare a problemelor, dezvoltarea gândirii critice etc.),
angajamentul civic și susținerea tinerilor, astfel încât aceștia să aibă încredere că pot aduce schimbarea în societate. 
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Prin urmare, au fost publicate o serie de resurse pentru lucrătorii de tineret și alte părți interesate care sunt deschise să își
asume responsabilitatea de a iniția și de a gestiona abordarea service-learning în organizațiile lor, în beneficiul tuturor
părților implicate.

Scopul acestui manual este de a oferi sprijin formatorilor care decid să implementeze conceptul de service-learning în
lucrul cu tinerii. Acest manual prezintă structura instruirii (fluxul de formare), oferă idei suplimentare, instrumente și
metode utile despre cum să desfășoare o sesiune de curs în mod eficient, ținând cont de faptul că instruirea ar trebui să
asigure un spațiu sigur pentru fiecare participant pentru a fi activ și pentru a-și exprima părerea. Sugestiile se bazează pe
experiențele și munca partenerilor EDUVOL și pe rezultatul proiectelor pilot din 5 țări UE.

Formatorii au libertatea să adapteze structura și metodologia de formare la propriile experiențe, dar mai ales la
posibilitățile și abilitățile participanților (adică numărul celor prezenți și experiențele lor anterioare etc.). Posibilitățile sunt
multiple, de la scurtarea cursului, împărțirea acestuia în mai multe segmente sau module, concentrarea pe teme, unități și
rezultate ale învățării specifice sau furnizarea acestuia folosind metodologii diferite. Formatorul ar trebui să fie familiarizat
cu subiectul vizat, service-learning în lucrul cu tinerii, adică acesta trebuie să aibă cunoștințe și experiență în planificarea,
organizarea și furnizarea de programe educaționale (fie formale sau non-formale) și în utilizarea diferitelor metode.
Manualul nu specifică numărul de formatori necesari pentru un anumit program. În general, cursurile sunt susținute de una
sau două persoane, în funcție de experiența și poziția lor în organizație.

Instruirea poate fi susținută în format fizic sau online. Oferim în manual mai multe opțiuni pentru activități on-site și online.

În manual folosim termenul de tineret, tineri și lucrător de tineret. Tinerii sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 de
ani. În cadrul politicilor europene de tineret, această vârstă este utilizată atât de Comisia Europeană, cât și de Consiliul
Europei (2004). Lucrătorii de tineret sunt persoane care lucrează în contact direct cu tinerii și desfășoară activități menite
să susțină dezvoltarea lor personală și socială prin învățarea non-formală și informală. Lucrătorii de tineret pot fi
profesioniști sau voluntari, pot fi funcționari publici sau pot lucra pentru organizații neguvernamentale. (Comisia
Europeană, 2015).

Potențialul SL în țările este europene nu a fost încă utilizat suficient, din lipsă de infrastructură, de competență și a
experiență în dezvoltarea unei strategii. SL își are originea în S.U.A., dar implementarea sa în context european are unele
particularități legate de diferențele sociale și culturale și de nevoia de implicare civică și ideea de comunitate.

În cadrul proiectului Erasmus+ „Voluntariatul ca oportunitate educațională”, numit EDUVOL, organizațiile partenere își
propun să îmbunătățească calitatea și relevanța ofertei educaționale în domeniul implementării Service-learning în munca
de tineret, să sporească capacitățile organizațiilor și lucrătorilor de tineret în implementarea conceptului de SL în practică.  
Prin EDUVOL, orgnaizașiile își propun de asemenea să susțină posibilitățile de implementare a conceptului de SL în
cooperare cu tinerii voluntari locali și internaționali pentru a crește calitatea activității de tineret în primul rând în domeniul
voluntariatului pentru tineret.
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2..Informații despre curs

 Titlul cursului: Service-learning în lucrul cu tinerii.

Scopul cursului: Înțelegerea conceptului de service-learning și a modului în care se implementează în lucrul cu tinerii.

Grupul țintă: lucrători de tineret, profesori, educatori, coordonatori de voluntari deschiși către noi metode de predare,
indiferent de specializare și de experiență practică.

Competențe care vor fi dobândite în timpul cursului. La final, participanții vor putea: 
să recunoască impactul potențial și beneficiile metodologiei service-learning;
să explice conceptul de service-learning ca instrument/strategie educațională orientată către comunitate și să
prezinte voluntariatul ca pe o oportunitate educațională;
să explice filozofia și principiile service-learning și să aibă o înțelegere aprofundată asupra conceptelor din spatele
participării elevilor, implicarea comunității/ solidaritatea și legătura cu programa educațională; 
să poată face distincția între voluntariat, practică profesională/de teren, studii de caz, stagii și service-learning;
să aplice opțiuni/modele de implementare a proiectelor de service-learning;
să identifice posibili pași în implementarea proiectelor de service-learning atât legate de voluntariat, cât și de procesul
de învățare, precum și modul în care aceste două aspecte sunt conectate / se îmbunătățesc reciproc; 
să analizeze nevoile comunității, să identifice parteneri pentru proiecte de service-learning;     
să stabilească obiectivele de învățare și de voluntariat și modul în care sunt conectate;
să reflecte procesul de învățare prin voluntariat;
să-și creeze propriul plan de implementare a proiectelor de service-learning în cadrul activității de tineret și să-l
implementeze, să-l evalueze și să-l îmbunătățească pe baza concluziilor evaluării. 

Criterii de participare la curs: lucrători de tineret și educatori care lucrează direct cu tinerii, cu experiență personală în
proiecte comunitare sau voluntariat, care sunt motivați să aplice ceea ce învață în timpul în proiecte viitoare.

Metode și instrumente utilizate în cadrul cursului: în fiecare unitate de curs va fi utilizată o abordare participativă și
interactivă (o combinație de teorie și învățare experiențială adaptată la principiile învățării adulților). Utilizarea acestui tip
de abordare asigură tuturor participanții un mediu sigur pentru muncă, motivație, participare activă și transparență. Pe
parcursul cursului sunt utilizate diferite tehnici și metode, inclusiv: prezentări scurte și concise, diferite simulări – joc de
rol, lucru pe studii de caz și diferite tehnici și metode de grup sau individuale. Cursul asigură un canal deschis constant
pentru comunicare între formatori și participanți, precum și pentru schimbul de experiențe și sfaturi.

Cursul poate fi oferit atât fizic cât și online. Pentru versiunea online puteți folosi activități similare ca și în varianta fizică,
cu mici adaptări. Pentru a ține un curs online mai distractiv și experiențial, vă recomandăm să apelați la instrumente care
pot ajuta cu facilitarea. De exemplu Mural, Jamboard, Padlet. Ca spațiu virtual puteți folosi Zoom, Google Meet, Microsoft
Teams și multe altele.

MURAL (mural.co) este un spațiu de lucru digital pentru colaborare vizuală. Oferă un spațiu comun de lucru și colaborare,
ușor de utilizat, în care puteți invita utilizatori, chiar dacă nu au un cont. Puteți să faceți brainstorming, să vă proiectați
vizual planurile și să faceți practic aproape orice ați putea face folosind un perete fizic imens: scrieți texte, adăugați post-
it-uri, imagini, link-uri, desenați și așa mai departe. Mai mult, nu există limită la cât de mare poate fi peretele virtual. Aflați
mai multe aici.
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JAMBOARD (jamboard.google.com) este o tablă digitală care face posibilă colaborarea în timp real. Este foarte usor de
folosit, ofera posibilitatea de a face notițe, adăuga post-it-uri colorate, de a lipi imagini, etc.

PADLET (padlet.com) este o altă versiune de tablă digitală care face posibilă colaborarea în timp real. Avantajul Padlet este
că oferă posibilitatea de a crea diferite structuri ale tablei - tabele, cronologie, hărți, etc.

Durata cursului: depinde de numărul de participanți și de forma cursului. Acesta poate fi livrat în 2 zile + 1/2 zi pentru
prezentare cu 7 sesiuni x 45 de minute pe zi, dar poate fi organizat și pe parcursul mai multor întâlniri fizice sau online.
Durata totală a cursului fără pauze este gândită pentru un total de 14 ore.

Dimensiunea minimă și maximă a grupului: minim 10, maxim 20 participanți.

Sistemul de evaluare a performanței după curs: participanții elaborează (ca sarcină a cursului) un plan despre cum să
implementeze service-learning în propria organizație.

Evaluarea cursului: Fiecare participant va avea șansa de a evalua cursul și componentele sale printr-un chestionar, care
va include întrebări deschise și închise. O parte a chestionarului va fi dedicată autoevaluării participantului, a cunoștințelor
și abilităților dobândite.

Cerințe profesionale pentru formatori: formatorii ar trebui să aibă experiență de formare sau să aibă abilități de lucru cu
grupuri și de facilitare a procesului de învățare. În plus, ei ar trebui să aibă, de asemenea, cunoștințe și experiențe proprii în
domeniul service-learning sau al voluntariatului.
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3..Sugestii utile pentru 

....cursul online

Uneori, participanților le este greu să rămână concentrați toată ziua sau o întreaga sesiune online. Vă recomandăm să
folosiți niște energizere între lecții sau activități, astfel participanții se vor simți revigorați și vor putea fi mai receptivi la
prezentări și mai activi. Dacă nu vă plac energizerele propuse mai jos, puteți găsi o mulțime de exemple pe internet. 

Peace-rock – Brainenergyzer

Suntem obișnuiți să ne trezim corpul, dar uneori și creierul nostru are nevoie să fie
trezit. Acest joc are 3 etape. În prima etapă se folosește mâna dominantă. Numărați
până la 3 și pe 3 faceți semnul păcii, apoi numărați din nou. A doua oară când ajuneți la
3, faci semnul rock. Apoi tot alternați între cele două, pana sarcina devine ușor de făcut. 

În a doua etapă faceți același lucru cu cealaltă mână. A treia etapă este cea în care ne trezim cu adevărat, pentru că pe 3, o
mână trebuie să arate „pace” și cealaltă „rock”, iar data următoare când ajungeți la 3, invers, și așa mai departe. Când
sarcina devine ușoară, numărați mai repede!

Care e poziția ta?

Facilitatorul face o declarație (de ex. Iubesc primăvara) și le cere participanților să arate gradul în care sunt de acord cu
această afirmație prin pozițiile lor în fața camerei. Dacă simt la fel, ar trebui să se apropie de monitor, poate până în punctul
în care își lipesc nasul de cameră, iar dacă nu, ar trebui să facă se îndepărteze sau pur și simplu să iasă complet raza
camerei. Facilitatorul poate pregăti mai multe astfel de declarații sau îi poate invita pe participanți să declare ei câte ceva,
pe rând.

Scanarea corpului

Ghidați participanții într-o scurtă meditație relaxantă, pentru a-i ajuta revină în momentul prezent. Folosiți o voce blândă și
nu vă grăbiți. Iată un exemplu, deși puteți găsi multe altele:

„Adu atenția în corp. Poți închide ochii dacă îți este confortabil. Observă corpul așezat acolo unde este așezat, simțind
greutatea corpului pe scaun, pe podea. Respiră adânc de câteva ori. Și pe măsură ce respiri adânc, adu mai mult oxigen,
înviorând corpul. Și pe măsură ce expiri, conștientizează un sentiment de relaxare mai profund. Poți să-ți observi picioarele pe
podea, să observi senzațiile picioarelor tale atingând podeaua. Greutatea și presiunea, vibrația, căldura. Poți observa
picioarele sprijinite de scaun, presiunea, pulsațiile, greutatea, ușurința. Observă-ți spatele pe spătarul scaunului. Adu atenția în
zona stomacului. Dacă stomacul este încordat sau strâns, lasă-l să se înmoaie. Respiră. Observă-ți mâinile. Sunt mâinile
încordate sau strânse? Încearcă să observi dacă le poți lăsa să se relaxeze. Observă-ți brațele. Simte orice senzație în brațe.
Lasă-ți umerii să fie moi. Observă-ți gâtul. Lasă-l să fie moale. Relaxat. Relaxează-ți maxilarul. Lasă-ți fața și mușchii feței să
fie moi. Apoi observă întreg corpul prezent. Inspiră din nou. Fii conștient de tot corpul tău cât de bine poți. Respiră. Și atunci
când ești gata, poți deschide ochii.”

Tip / Top - evaluarea zilei

Pregătește o fișă de lucru online (poate fi jamboard, paddle, mural, flipchart online etc) cu 2 zone: Tip și Top. Cereți
participanților să noteze orice sfaturi sau sugestii pe care le au pentru următoarea zi de curs, orice poate fi îmbunătățit în
zona „Tip”. Rugați-i să se gândească la momentele cele mai importante ale zilei, la momentele de care s-au bucurat cel mai
mult și la moententele de „aha!” și să le noteaze în zona „Top”. Asigurați-vă că le citiți și le menționați în ziua următoare.
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Sesiunea Timp alocat Rezultatele învățării
La final, participanții vor putea să ...

Conținutul unității

S. 1
Introducere în
curs

50 min explice obiectivele și structura cursului
cunoască participanții de la curs și așteptările și temerile
acestora
stabilească de comun acord regulile de grup

Prezentarea cursului și a participanților.
Prezentarea așteptărilor și temerilor.
Crearea regulilor comune în timpul
instruirii.

S. 2
Bazele învățării
prin service-
learning.
Diferențe între
concepte.

60 min înțeleagă conceptului de service-learning ca instrument
educațional compus din: activitate de voluntariat, proces de
învățare, reflectare asupra procesului de învățare, leadershipul
tinerilor
înțeleagă practica de service-learning ca proces reciproc 
înțeleagă caracteristicile fiecărui concept (Voluntariat,
Practică, activitate educațională, SL) și diferențele dintre ele 
identifice când o activitate nu este SL
transforme o idee pentru a se potrivi modelului SL

Explicația principalelor caracteristici
ale service-learning.
Diferențele între service-learning,
voluntariat, activitate educațională și
practică.

S. 3
Principiile SL

50 min explice principiile SL
dea exemple de aplicații practice are principiilor SL

Principii de service-learning
Principii puse în practică

S. 4
Pașii, rolurile și
sarcinile în
proiectele SL

45 min explice pașii proiectului SL și sarcinile incluse în fiecare pas
identifice principalele responsabilități ale lucrătorului de
tineret sau ale profesorului și ale tinerilor pentru fiecare pas

Pașii proiectelor deservice-learning 
Rolurile și sarcinile celor implicați în
diferite etape ale proiectului

S. 5
Analiza nevoilor

55 min explice evaluarea nevoilor din perspectiva SL
explice metodele de evaluare a nevoilor
recunoască importanța evaluării nevoilor în SL

Analiza nevoilor din comunitate

3..Flow-ul cursului
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S. 9
Monitorizarea și
evaluarea în SL

90 min descrie conceptele de evaluare, monitorizare și documentare
și interrelația lor într-un proiect SL
enumere diferite instrumente posibile de monitorizare
identifice cine este implicat în evaluarea proiectului de SL și să
stabilească întrebări pentru evaluare

Evaluare, monitorizare și documentare
Instrumente de monitorizare
Diferențele dintre concepte

S. 10
Promovarea,
încheierea și
celebrarea

90 min înțeleagă importanța și particularitățile comunicării unui
proiect de SL;
fie capabil să identifice și să utilizeze diferite metode de
comunicare;
poată utiliza instrumentul propus pentru a planifica procesul
de promovare.
înțeleagă importanța încheierii și celebrării în procesul de SL;
poată alege și utiliza resurse și instrumente potrivite pentru a
implementa încheierea într-un proiect de SL;
fie capabil să identifice actorii implicați și să înțeleagă cele
mai potrivite modalități de încheiere și celebrare pentru
fiecare dintre aceștia.

Promovare și comunicare pe tot
parcursul proiectului SL.
Planificarea comunicarii.
Încheiere
Celebrare

S. 11
1

Evaluarea cursului
25 min să evalueze cursul  și beneficiile pentru strategiile proprii în

lucrul cu tinerii în activitățile de voluntariat
Evaluarea cursului

Prezentări ale
planurilor de
implementare a
conceptului de
service-learning în
activitatea de
tineret

În funcție de
numărul de
participanți

să prezinte planul propriu de implementare de service-
learning în activitatea de tineret

Prezentări și feedback.

După câteva săptămâni ...

S. 6
Obiectivele
proiectelor de SL

90 min stabilească obiective pentru un proiect de service-learning
bazat pe nevoile de învățare (tineri) și pe nevoile comunității
(nevoi de acțiune).

Stabilirea obiectivelor de învățare și
obiectivelor activității.

S. 7
Planificarea

50 min analizeze relația dintre nevoile comunității, obiectivele de
învățare și ale activități
utilizeze instrumentul de planificare a proiectului

Diagrama service-learning
Instrumentul planului de proiect

S. 8
Reflecția în SL

45 min recunoască importanța reflecției în implementarea SL
pună întrebări de reflecție
enumere diferite metode și să aleagă metoda de reflecție
adecvată pentru curs

Reflecția în service-learning
Întrebări pentru reflecție
Metode de reflecție
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Subiect TimpObiectivele de învățare Metode

Sesiunea 1 -  INTRODUCERE ÎN CURS

Introducerea
și obiectivele
cursului

10 minsă numească obiectivele cursului Exercițiul 1.1: Introducere în curs

Prezentarea
participanților
și formatorilor

20 minsă cunoască numele și câteva ale participanților Exercițiul 1.2.: Prezentarea participanților și a
experiențelor  de service-learning

Așteptări,
temeri și
reguli

20 minsă-și exprime așteptările și temerile cu privire la curs
să convină asupra unor reguli comune în timpul cursului

Exercițiul 1.2.: Prezentarea participanților și a
experiențelor  de service-learning

4..Design-ul cursului

Exercițiul 1.1: Introducere în curs
Durata 10 minute
Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing) Bun venit participanților

Prezentarea formatorilor/ și organizatorilor
De ce suntem aici?
Informatii practice despre curs
Cadrul cursului, metode
Cadrul și resursele proiectului EduVol

Includeți următoarele puncte în introducere:

Rugați participanții să-și facă propriile cărți de vizită și să le poarte la vedere – va ajuta la comunicarea între persoanele
care nu se cunosc.

Materiale necesare etichete și creioane colorate

Versiune online Explicați instrumentele pe care le veți folosi
Explicați regulile pentru cadrul online
Rugați participanțiisă își afișeze numele
Acordul GDPR

Exercițiul 1.2.: Prezentarea participanților și a experiențelor  de service-learning
Durata 20 minute - în funcție de nr. de participanți
Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

Toți participanții ar trebui să-și spună numele, organizația în care lucrează, poziția și experiențele lor de voluntariat
sau de service-learning.

Trainerul trebuie să calculeze timpul de alocat pentru fiecare participant în funcție de numărul de participanți.

Materiale necesare Minge mai mică, care este ușor de prins

Versiune online Exercițiul se poate face și online. În acest cadru, oamenii pot fi mai timizi, așa că ar fi util să numiți participanții care
preiau ștafeta.
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Exercițiul 1.3.: Așteptări, temeri și reguli
Durata 20 minute
Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

Ce așteptări am de la curs?
Ce așteptări am de la grup?
Ce așteptări am de la mine?
De ce mă tem? Ce nu vraș vrea să se întâmple în timpul acestui curs?

Formatorul le cere membrilor grupului să scrie pe 4 post-it-uri de culori diferite, răspunsul lor la următoarele întrebări:

După 5 minute de lucru individual, participanții vin la flipchart care este împărțit în patru coloane conform celor patru
întrebări enumerate și își lipesc bilețelul pe ea în coloana relevantă, explicând-o grupului. Apoi, trainerul vorbește despre
așteptările declarate arătând modul în care cursul le poate satisface. Dacă unele așteptări nu pot fi îndeplinite în timpul
cursului, trainerul propune ce sau cine poate ajuta.
Trainerul adresează temerile, explicând sau întrebând ce le-ar putea reduce. Acesta poate pune întrebări de tipul „A cui
este responsabilitatea?”, ceea ce poate duce la crearea regulilor de grup – următorul exercițiu.
Descrierea sarcinii: trainerul lipește o hârtie mare – poate cu niște elemente reprezentative desenate pentru reguli
precum un codex – pe care scrie „Reguli de grup”.
Participanții își pot explica propriile dorințe – se pot folosi informațiile din activitatea despre Așteptări și temeri.
În cele din urmă, grupul poate fi de acord că acesta este un contract și este semnat de toată lumea.
Puneti varianta finală pe perete unde poate fi văzută iar dacă va fi necesar, sa puteți adauga reguli noi.
Prezentarea agendei de curs.

Materiale necesare Foi de flipchart, creioane/carioci groase, post-it-uri

Versiune online În cadrul online, puteți folosi aceeași întrebare, dar puteți utiliza pentru documentul de lucru de partajat de exemplu
Jamboard sau Mural și să le cereți participanților să își adauge notițele acolo.
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Exercițiul 2.1: Conceptul și modelul SL
Durata 25 minute
Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

“Project Water – Stay Healthy” care explică întregul proces de SL, durata: 10 minute.

SL în Slovacia care prezintă 3 exemple de proiecte SL, durata: 5:08 minute.

„SL: Real Life Apliccations for Learning” care arată realizarea SL într-o școală din SUA, un film inspirațional, dar care
omite 2 aspecte importante: identificarea nevoilor locale și leadershipul tinerilor. Daca vizionați acest film ar trebui
sa menționați aceste lipsuri. Durata: 5:30 minute. https://www.youtube.com/watch?v=7t30ZMX8uGw 

Stagiile service learning - https://www.youtube.com/watch?v=kFd-yiAfrmE
Service learning – definiție - https://www.youtube.com/watch?v=L9AXsV3eulI
Impactul în comunitate, transformarea tinerilor - https://www.youtube.com/watch?v=TzLlaypI5_I

Folosind prezentarea cu diagrame explicați SL ca metodă educațională cu componentele principale: activitate de
voluntariat, procesul de învățare, reflectare asupra procesului de învățare, leadershipul tinerilor. Explicați cât de
important este rolul coordonatorului și arătați beneficiile pentru tinerii care participă la proiecte SL.
Puteți decide ce slide-uri din prezentare doriți să utilizați. Probabil că nu veți avea suficient timp în această parte pentru
a le folosi pe toate.
La sfârșitul prezentării, arătați clipul și comentați-l cu participanții. Concentrați-vă pe componentele menționate mai
sus.
Puteți alege ce film să arătați:

https://www.youtube.com/watch?v=m3SVINC_Uwc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=mSl0fmiGC1o&feature=youtu.be 

Pentru explicație puteți folosi și aceste videoclipuri

După prezentare și videoclipuri pot avea loc discuții axate pe Cum arată SL?
Răspunsuri: SL este ca și voluntariatul, activitățile educaționale, stagii de practică – după ce participanții răspund,
trainerul poate trece la al doilea exercițiu.

Materiale necesare Prezentare (conceptul și pașii), computer, proiector, ecran, Internet (pentru a deschide filmul) sau film descărcat.

Versiune online În cadrul online puteți implementa acest exercițiu partajând prezentarea și/sau videoclipurile cu participanții. Pentru
videoclipuri – încercați să vă  asigurați că toată lumea le poate vedea și auzi. Dacă nu, trimiteți linkul și participantul va
putea viziona singur clipul, iar apoi să revină în grup.

Subiect TimpObiectivele de învățare Metode

Sesiunea 2 - BAZELE ÎNVĂȚĂRII PRIN SERVICE-LEARNING. DIFERENȚE ÎNTRE CONCEPTE.

Introducerea
conceptului
de SL

25 minsă înțeleagă de service-learning ca instrument
educațional și proces reciproc
să poată enumera componentele principale ale
modelului SL (activitate de voluntariat, procesul de
învățare, reflectare asupra procesului de învățare,
leadershipul tinerilor)
să fie capabil să definească și să explice SL altor
lucrători de tineret și altor părți interesate și să ofere
exemple concrete de activități, transmițând relevanța
SL pentru rolul lor de lucrători de tineret

Exercițiul 2.1.: Prezentarea conceptului și
modelului SL inclusiv clip video

Comparație
cu alte
concepte

20 minsă înțeleagă caracteristicile fiecărui concept
(voluntariat, stagiu de practică, activitate educațională
SL) și diferențele dintre cele 4 concepte
să identifice când o activitate nu este SL

Exercițiul 2.2.: Diferența dintre concepte

Tranziția între
variante

15 minsă reconvertească o idee pentru a se potrivi
metodologiei SL

Exercițiul 2.3.: Să-l transformăm în SL

13

https://www.youtube.com/watch?v=m3SVINC_Uwc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mSl0fmiGC1o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7t30ZMX8uGw
https://www.youtube.com/watch?v=7t30ZMX8uGw
https://www.youtube.com/watch?v=kFd-yiAfrmE
https://www.youtube.com/watch?v=kFd-yiAfrmE
https://www.youtube.com/watch?v=L9AXsV3eulI
https://www.youtube.com/watch?v=L9AXsV3eulI
https://www.youtube.com/watch?v=TzLlaypI5_I
https://www.youtube.com/watch?v=TzLlaypI5_I
https://www.youtube.com/watch?v=m3SVINC_Uwc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mSl0fmiGC1o&feature=youtu.be


Exercițiul 2.2.: Diferența dintre concepte
Durata 20 minute

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

Grupul este împărțit în 3 echipe - fiecare va analiza un singur concept: Stagiu de practică, Voluntariat și Activități
educaționale.
Timp de 10 minute, fiecare echipă enumeră principalele caracteristici ale fiecărui concept, pe același flipchart (împărțit
în două, în format landscape), încercând să înțeleagă (pe baza cunoștințelor acumulate până în acest moment) ce
înseamnă fiecare concept și cum este diferit de celelalte.
Apoi, în plen, se compară cele rezultatele celor 3 grupuri de lucru, iar facilitatorul extrage și punctează principalele
concluzii și clarifică eventualele neînțelegeri, dând exemple. (10 minute)
În continuare, facilitatorul adaugă cel de-al 4-lea concept, deja discutat, cel de Service-Learning, făcând referire la
partea teoretică discutată anterior (caracteristici principale, pași, exemple), solicitând participanților să compare și să
identifice diferențele dintre cele 4 concepte.
Pentru a le ține minte mai ușor, toate inputurile pot fi susținute vizual (cu hârtii colorate, videoclipuri, facilitare grafică,
după preferințele trainerului).

Materiale necesare Foi de flipchart, markere, hârtii colorate, post-it-uri de dimensiuni mai mari

Versiune online În cadrul online aveți și posibilitatea de a face camere separate pentru grupurile de lucru. Pentru notițe, puteți pregăti în
avans documente de partajat și puteți trimite link-ul fiecărui grup.

Exercițiul 2.3.: Tranziție între variante
Durata 15 minute

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

Fișă 1 - un post de stagiu de practică în domeniul asistenței sociale, cu sarcini specifice și un program schematic 
Fişa 2 - o activitate de voluntariat legată de domeniul asistenței sociale;

Creăm 2 echipe - A și B (sau denumite mai creativ, după stilul fiecărui facilitator)
Fiecare grupă primește 2 fișe cu 2 descrieri corespunzătoare fiecăruia dintre cele 2 concepte - Internship și Voluntariat
- descrierile pentru fiecare concept vor fi deja create (facilitatorii le vor avea pregătite, pentru a salva timp - pot fi
tematici mai des întâlnite – muncă/asistență  socială, dezvoltare comunitară, etc).
Ca propunere, facilitatorii pot folosi acestea (sau alte idei):

Fiecare grup își citește fișele, comparând și înțelegând diferențele și listând sugestii despre cum să transforme cele
două propunerile în proiecte SL.
Cele 2 grupuri își prezintă apoi constatările, fac schimb de idei și convin asupra a ce ar trebui schimbat în planificarea
activităților, pentru ca cele 2 propuneri să devină proiecte SL.
Facilitatorul moderează discuția, subliniază concluziile atunci când este necesar și enumeră pe suporturi colorate
principalele elemente ale SL care ar trebui reținute, ca o listă de verificare pentru ca activitatea să fie considerată SL.

Materiale necesare Foi de  flipchart, markere, culori, forme de hârtie sau carton colorat (ovale, nori, etc)

Versiune online Exercițiul se poate desfășura la fel și în cadrul online, trimițând fișele participanților
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Exercițiul 3.1: Oglindă, oglinjoară
Durata 5 minute

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

Formatorul scrie cuvântul PRINCIPIU pe tablă și întreabă participanții ce înseamnă acest cuvânt și care ar fi posibile
sinonime. Apoi scrie ideile pe flipchart/tablă. Pe urmă pune a doua întrebare: de ce sunt principiile importante în viața
noastră?
Concluzie: există o mulțime de situații în implementarea service-learning, în care nu veți fi siguri dacă mergeți în direcția
corectă. Folosind oglinda principiilor (formatorul poate avea oglinzi) puteți urmări dacă mergeți în direcția corectă

Materiale necesare Oglinda, foi de flipchart/tablă, markere

Versiune online Exercițiul poate fi făcut online exact la fel.

Subiect TimpObiectivele de învățare Metode

Sesiunea 3 -  PRINCIPIILE SERVICE-LEARNING 

Introducere
generală

5 minsă numească principiile Exercițiul 3.1: Oglindă, oglinjoară

Principiile SL 45 minsă poată explica principiile service-learning și 
să le aplice în situații practice

Exercițiul 3.2a.: Arată-mi cardul sau
Exercițiul 3.2b: Studii de caz

Exercițiul 3.2a.: Arată-mi cardul
Durata 45 minute

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

Trainerul explică că acum se va acorda atenție principiilor din service-learning. Oferiți participanților principii tipărite pe
hârtii A4 (fiecare principiu pe o hârtie). 
Trainerul formează echipe de câte două persoane. Fiecare echipă primește unul sau două principii. 
În aceeași sală, trainerul pune diferite imagini sau cartonașe reprezentative în locuri diferite și apoi cere pe rând
participanților să explice principiul și să aleagă cartonașul/imaginea asociată cu acesta. 
După 5 minute se continuă cu prezentarea principiilor și cartonașelor.

Materiale necesare Principii service-learning pe A4, cartonașe/imagini.

Versiune online În cadrul online, după ce faceți echipele, creați camere separate și împărtășiți cu ei prezentare sau fișierul cu imagini.
Participanții au aceleași sarcini ca și în cadrul cursului în format fizic.

Exercițiul 3.2b: Studii de caz
Durata 45 minute

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

Trainerul creează 3 – 4 grupuri de participanți. Fiecare grup va avea mai multe studii de caz din proiecte de service-
learning. 
Sarcina fiecărui grup va fi să identifice problema în studiul de caz și ce principii/principii ar trebui să aplice pentru a
rezolva situația.
Formatorul ar trebui să acorde atenție în cadrul reflecției asupra rolului principiilor – principiile nu trebuie să prezinte
restricții pentru lucrătorul de tineret sau pentru profesor, ele ar trebui să fie de ajutor și să sprijine procesul de luare a
deciziilor în cadrul coordonării proiectelor de service-learning.

Materiale necesare Studii de caz + lista de principii

Versiune online Exercițiul poate fi făcut online în mod similar.
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Subiect TimpObiectivele de învățare Metode

Sesiunea 4 -  PAȘII, ROLURILE ȘI SARCINILE ÎN PROIECTELE SL

Pașii SL 5 minsă explice pașii proiectului SL și sarcinile care sunt
incluse în fiecare pas

Exercițiul 4.1 - Diagrama pașilor SL

Rolurile și
sarcinile

40 minsă identifice ordinea pașilor SL și responsabilul
principal pentru fiecare sarcină (tineri, tutore?)

Exercițiul 4.2a - Ordinea pașilor, sau
Exercițiul 4.2b - Studii de caz

Exercițiul 4.1: Diagrama pașilor SL
Durata 5 minute

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

Folosind diagrama cu cei 4 pași principali ai SL, explicați fiecare pas și sarcinile aferente. 
Puteți folosi ca metaforă o echipă de supereroi care se pregătește pentru o misiune de salvare a lumii.
Pașii SL sunt descriși în manualul coordonatorului și manualul pentru tineri.

Materiale necesare Diagrama pașilor SL (prezentare concept și pași)

Versiune online Exercițiul poate fi făcut online în mod similar.

Exercițiul 4.2a: Ordinea pașilor
Durata 40 minute

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

Înainte de ateliere, tipăriți lista sarcinilor și decupați - fiecare sarcină ar trebui să fie pe o bucată diferită.
Grupul va lucra în echipe de 2-3 persoane. Fiecare echipă ar trebui să primească decupajele cu sarcinile. Rugați
participanții să aranjeze sarcinile individuale legate de implementarea proiectului în ordine cronologică. 

Rețineți că unele sarcini pot fi efectuate în același timp sau în momente diferite. De asemenea, grupurile ar trebui să
decidă cine este principalul responsabil pentru fiecare sarcină (coordonator sau tânăr?).
Echipele vor avea nevoie de aproximativ 6-8 minute pentru a pregăti răspunsurile. Apoi discutați cu toți participanții
despre ordinea pe care au ales-o și responsabilitățile stabilite pentru fiecare sarcină.

Materiale necesare Lista de sarcini – tipărită și decupată (pentru fiecare grup)

Versiune online Jamboard – trainerul pregătește post-it pe Jamboard cu numele sarcinilor și le plasează în ordine aleatoare, astfel încât
grupul să le poată muta și aranja în ordine cronologică.

Exercițiul 4.2b: Studii de caz
Durata 40 minute

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing) La ce etapă a activităților SL se referă declarațiile voluntarilor?

Ce dificultăți au întâmpinat pe parcursul implementării proiectelor? Au reușit să le gestioneze? Cum?
Care ar trebui să fie rolul coordonatorului și al grupului în acest caz?

Grupul va lucra în echipe de 2-3 persoane, fiecare grup având un studiu de caz. Participanții trebuie să răspundă la
următoarele întrebări, având în vedere contextul prezentat în studiul de caz:

Grupurile vor avea nevoie de aproximativ 10 minute pentru a răspunde la întrebări. Când sunt gata, lăsați fiecare echipă
să-și prezinte studiul de caz și răspunsurile. Apoi discutați cu întregul grup.
Puteți decide să alegeți doar câteva cazuri pentru a le discuta cu întregul grup, în funcție de timpul disponibil.

Materiale necesare Studii de caz tipărite, coli de hârtie, pixuri.

Versiune online Acest exercițiu se  poate desfășura online cu ușurință creând camere separate pentru fiecare echipă.
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Subiect TimpObiectivele de învățare Metode

Sesiunea 5 -  ANALIZA NEVOILOR ÎN PROIECTELE DE SL

Introducere 15 minsă explice procesul de analiză a nevoilor în proiectele
de SL

Exercițiul 5.1: Introducere în analiza nevoilor

Cum facem
analiza nevoilor

40 minsă conștientizeze importanța evaluării nevoilor în SL
să explice metodele de evaluare a nevoilor

Exercițiul 5.2: Analiza nevoilor – cum se face

Exercițiul 5.1: Introducere în analiza nevoilor
Durata 15 minute

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

Prezentați participanților definiția evaluării nevoilor – un instrument care vă ajută să definiți și să stabiliți prioritățile
problemelor și nevoilor comunității și, mai clar, semnificația și relația acestora cu proiectele de service-learning.
Invitați participanții să împărtășească experiența lor cu evaluarea nevoilor și gândurile lor despre importanța acestui
pas în proiectele SL.
Încheiați cu principalele concluzii + Cum sunt nevoile legate de obiective și activități.

Materiale necesare Prezentare PPT pentru rezumat.

Versiune online Exercițiul poate fi făcut online în mod similar.

Exercițiul 5.2: Analiza nevoilor – cum se face
Durata 40 minute

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

Ce vedeți în imagine? Unde sunt oamenii?
Ce fel de organizații sunt prezente?
Lipsește ceva?
Care sunt nevoile/problemele acestui oraș?

Prezentați participanților o imagine cu o comunitate locală/un oraș. Imaginea ar trebui să indice posibile intervenții în
comunitatea locală. Conduceți participanții în definirea posibilelor nevoi/probleme/oportunități identificate în imagine.
Facilitați discuția cu următoarele întrebări::

Formatorul ar trebui să scrie pe o hârtie mare de flipchart nevoile / problemele / oportunitățile identificate.

Opțiune alternativă:
Folosiți imagini care reprezintă diferite părți ale unei comunități locale (adică organizații specifice sau grupuri țintă),
Împărțiți participanții în grupuri cu imagini diferite și oferiți o listă de întrebări care conduc grupul în definirea nevoilor /
problemelor / oportunităților.
La sfârșitul exercițiului, grupul ar trebui să aibă o listă de probleme / nevoi concrete care ar putea fi abordate prin
proiectul SL.
Formatorul ar trebui să prezinte pe scurt alte metode care ar putea fi utilizate pentru evaluarea nevoilor (de exemplu,
chestionare, analiză de conținut, interviuri etc.).

Materiale necesare Imaginea unei comunități pentru fiecare participant sau pentru opțiunea alternativă câteva imagini reprezentând
diferite părți ale unei comunități locale (de exemplu, școala și zona din jurul acesteia, persoane cu dizabilități etc.);
Prezentare PPT pentru rezumat;
Foi de flipchart;
Markere.

Versiune online Exercițiul poate fi făcut online în mod similar.
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Subiect TimpObiectivele de învățare Metode

Sesiunea 6 -  OBIECTIVELE PROIECTELOR DE SERVICE-LEARNING

Obiectivele SL 90 minsă stabilească obiective pentru un proiect SL, pornind
de la nevoile de învățare și nevoile comunității.

Exercițiul 6.1a sau 6.1b: 
Stabilirea obiectivelor de învățare și voluntariat

Exercițiul 6.1a: Stabilirea obiectivelor de învățare și voluntariat

90 minute

s - l Obiectivele de învățare nu au nicio legătură cu obiectivele activității. Cele două
procese au loc independent.

s - L Obiectivele de învățare sunt prioritare, iar obiectivele activității sunt în plan secund.

S - l Obiectivele activității sunt prioritare, iar obiectivele de învățare sunt în plan secund.

S - L Obiectivele activității și cele de învățare sunt profund conectate, egale ca prioritate
și se susțin reciproc.

diferența dintre OÎ și OA și scopul fiecăruia;
modul în care trebuie definite OÎ-urile (competențe: cunoștințe, abilități, valori);
modul în care trebuie definite OA (specifice, realizabile, măsurabile);
relația și interconectarea dintre cele două.

Oferiți fiecărui participant o serie de obiective, atât obiective de învățare (OÎ) cât obiective pentru activități (OA),
amestecate (spre exemplu OÎ: Elaborarea și implementarea unei cercetări de evaluare; OA: Îmbunătățirea calității
serviciilor sociale pentru persoanele în vârstă din zonele rurale).
Acordați participanților câteva minute pentru a finaliza sarcina – aceștia trebuie să identifice care obiective sunt de
învățare și care sunt obiective pentru activități. Când toată lumea a terminat, oferiți fiecărui participant șansa de a citi
obiectivul cu voce tare și de a spune ce tip de obiectiv este.
În a doua parte a acestui exercițiu alegeți câte un OÎ și un OA din exercițiul anterior. Folosiți-vă de acestea pentru a
prezenta participanților diferențele între cele două tipuri de obiective și felul în care ar trebui să fie formulate.
Formatorul ar trebui să se concentreze pe următoarele:

În a treia parte a acestui exercițiu împărțiți participanții în patru grupuri. Dacă este un grup mixt de participanți,
încercați să îi amestecați pe cei care provin din zona educației formale (instituții publice) cu cei din zona educației non-
formale (organizații ale societății civile). Veți avea 4 echipe diverse ai căror membri vor fi concentrați unii mai mult pe
obiectivele de învățare iar alții concentrați mai degrabă pe obiectivele de voluntariat / nevoile comunității.
Dați fiecărui grup aceeași sarcină: să facă o listă cu obiectivele de învățare pentru tineri, pe care le-ar putea adopta în
activitatea lor. După aceea, acordați fiecărui grup o a doua sarcină și anume să-și conecteze rezultatele învățării cu
problemele / nevoile / oportunitățile enumerate în grupul mare din UNITATEA 5, exercițiul 5.2. După ce fiecare grup a
terminat ambele sarcini, grupurile ar trebui să-și prezinte munca.
Formatorul ar trebui să încheie această unitate subliniind importanța stabilirii ambelor tipuri de obiective, dar și lăsând
participanților decizia finală, respectiv pe care să pună accent în proiectele de service-learning pe care le vor desfășura.
(pe baza R. Sigomon, 1994).

Durata

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

În prima parte a acestei unități, prezentați participanților importanța stabilirii unor obiective clare de învățare și de
voluntariat din metodologia de service-learning. Explicați semnificația accentului diferit pe practicile de învățare-
voluntariat (pe baza R. Sigomon, 1994)

Materiale necesare Fișă_Listă de obiective (învățare și voluntariat/comunitate) pentru fiecare participant
Foi de flipchart din UNITATEA 8, exercițiul 8.2.
Foi goale de flipchart
Markere

Versiune online Exercițiul poate fi făcut online în mod similar.
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Exercițiul 6.1b: Stabilirea obiectivelor de învățare și voluntariat - alternativă

90 minute

s - l Obiectivele de învățare nu au nicio legătură cu obiectivele activității. Cele două
procese au loc independent.

s - L Obiectivele de învățare sunt prioritare, iar obiectivele activității sunt în plan secund.

S - l Obiectivele activității sunt prioritare, iar obiectivele de învățare sunt în plan secund.

S - L Obiectivele activității și cele de învățare sunt profund conectate, egale ca prioritate
și se susțin reciproc.

Oferiți fiecărui participant o foaie sau mai multe cu obiective, atât de învățare (OÎ) și pentru activități (OA), dar și
obiective care necesită mai multe detalii pentru a fi într-o categorie sau alta (Fișa pentru obiective).
Acordați participanților câteva minute pentru a finaliza – aceștia trebuie să identifice care sunt obiective de tip OÎ și
care sunt OA. Când toată lumea a terminat, oferiți fiecărui participant șansa de a citi obiectivul cu voce tare și de a
discuta în grup dacă este un obiectiv de învățare sau un obiectiv de voluntariat.
Discutați între diferențele dintre OÎ și OC. Puteți folosi următoarele definiții:
OC – afirmații care descriu schimbarea dorită în comunitate, soluția la o problemă existentă, satisfacerea unei anumite
nevoi, la finalul proiectului 
OÎ – enunțuri care descriu ceea ce tinerii vor cunoaște, înțelege și vor putea să practice la sfârșitul procesului de învățare.

Durata

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

În prima parte a acestui exercițiu prezentați
participanților diferitele tipuri de obiective pe
care le poate avea un proiect SL și importanța
acestora. 
Concluzia este că atâta timp cât avem atât
obiectivele de de voluntariat pentru comunitate,
cât și de învățare conectate prin activitatea
noastră, creăm un proiect SL (toate opțiunile
colorate din prima diagramă de mai jos sunt
proiecte SL, fața tristă (primul cadran) nu este.

Materiale necesare Fișă_Listă de obiective (învățare și voluntariat/comunitate) pentru fiecare participant
Foi de flipchart din UNITATEA 8, exercițiul 8.2.
Foi goale de flipchart
Markere

Versiune online Exercițiul poate fi făcut online în mod similar.

Introduceți modelul competenței. 
Când învățăm ceva, ne dezvoltăm competențele,
așa că are sens să învățăm puțin mai multe
despre ceea ce sunt acestea. Unul dintre cele
mai comune modele în lucrul cu tinerii acum, în
special în cadrul programelor europene este
modelul ASK, din diagrama de mai alături:

Când formulăm un obiectiv de învățare trebuie să ne asigurăm că acesta este: clar, aplicabil, și măsurabil sau
observabil.
Pentru a fi siguri că tinerii au învățat ceva, trebuie să putem observa o diferență în comportamentul lor. Pentru a ne ajuta
să observăm aceste schimbări, câțiva psihologi au identificat ceea ce au numit  ei, verbele active, cu alte cuvinte, cele
care sunt denumesc o acțiune vizibilă. Mai mult au creat liste cu aceste verbe pentru fiecare element al competenței, pe
diferite grade de stăpânire a respectivei competențe.
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Subiect TimpObiectivele de învățare Metode

Sesiunea 7 -  PLANIFICAREA

Elaborarea
planului de SL

50 minsă verifice relația dintre nevoile comunității,
obiectivele de învățare și activitățile propriu-zise
să planifice un proiect SL, folosind modelul dat

Exercițiul 7.1: Planul meu 

Exercițiul 7.1: Planul meu*

50 minute

10 minute - Fiecare participant formulează nevoia comunității, obiectivele de învățare și ideea activităților (nu în
detaliu).

10 minute - participanții le completează atât cât știu ei în acest moment.

5 minute – participanții își discută planurile în perechi.

Pornind de la cele trei elemente, fiecare participant va începe propriul plan.
Trainerul informează participanții că până la finalul cursului fiecare dintre ei va avea o schiță de plan de proiect iar
aceasta începe să prindă formă acum.

Facilitatorul prezintă modelul pentru pașii deja parcurși în curs.

Participanții sunt invitați să se grupeze doi câte doi.

Debriefing cu întregul grup: Care a fost sarcina voastră? Cum a fost exercițiul pentru voi? Ce a fost greu? Ce a fost ușor?
Vă ajută modelul? Cum? Ce vom face diferit în „viața reală”?  (5 minute)

Durata

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

Trainerul prezintă participanților diagrama Venn a proiectului SL (aceasta poate fi desenată pe flipchart sau proiectată).
Diagrama arată nevoia comunității, obiectivele de învățare și activitățile pe care le-am putea întreprinde. Pentru a avea
un proiect SL eficient și de succes, va trebui să echilibrăm cele trei elemente pe care le vedem în diagrama, pentru a
găsi cea mai potrivită și cea mai mare zonă de suprapunere!
Cercurile de mai jos nu se vor suprapune automat, va trebui ca noi să ne asigurăm că se vor suprapune. (5 minute)

Materiale necesare Diagrama Venn a proiectului SL, model cu planul de proiect, flipchart, hârtie, markere, pixuri și hârtie pentru fiecare
participant.

Versiune online Exercițiul poate fi făcut online în mod similar.

*.Această sesiune poate fi planificată și la finalul cursului.
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Subiect TimpObiectivele de învățare Metode

Sesiunea 8 -  REFLECȚIA

Reflecția –
definiție și
utilizare

20 minsă fie conștienți de importanța reflecției în
implementarea SL

Exercițiul 8.1: Reflecția în învățarea experiențială

Metode de
reflecție

25 minsă enumere diferite metode și să aleagă metoda de
reflecție adecvată în derularea proiectului

Exercițiul 8.2: Metode de reflecție

Exercițiul 8.1: Reflecție în învățarea experiențială

20 minuteDurata

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

Formatorul va prezenta cel puțin două exemple de concluzii ale participanților din alte proiecte - testimoniale care arată
atitudini diferite, cum sunt de exemplu cele de mai jos.

Materiale necesare Definițiile reflecției și exemple de testimoniale

Versiune online Exercițiul poate fi făcut online în mod similar.

 Întrebare pentru participanți: „Care este principala diferență între aceste exemple”?
Cum susțin ele obiectivele de învățare și obiectivele de voluntariat? Care sunt diferențele? scrieți pe flipchart, ce s-a
întâmplat, ce lipsește din exemple? De ce credeți că s-a întâmplat așa?
Trainerul prezintă ciclul Kolb și de ce este importantă reflecția.
Formatorul continuă cu întrebarea: Încercați să priviți retrospectiv la curs și să subliniați părțile când am avut procese
de reflecție. Grupul răspunde la întrebări, iar formatorul scrie pe flipchart:
1. Când am făcut reflecție? - adăugați informații despre timpul pentru reflecție
2. La ce am reflectat? - adăugați informații despre nivelurile de reflecție
3. Ce întrebări am folosit? – adăugați întrebări utile.

Exercițiul 8.2: Metode de reflecție

25 minuteDurata

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

Gândiți-vă, în perechi, și propuneți câteva metode pe care le puteți aplica pentru a reflecta. Gândiți-vă la metode de
reflecție care ar putea fi folosite în proiectele voastre. Prezentați-le în grup. Enumerați diferite metode și adăugați
avantajele și dezavantajele metodelor identificate.
Trainerul va arăta o listă de instrumente iar grupul  o va parcurge rapid, indicând dacă ar putea fi aplicată în practica lor
sau nu.
Puteți folosi și videoclipul despre metodele de reflecție: idei despre reflecție – diferite metode 
https://www.youtube.com/watch?v=30Bmhads4rA. 

Materiale necesare Instrumente pentru reflecție.

Versiune online Exercițiul poate fi făcut online în mod similar.
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Subiect TimpObiectivele de învățare Metode

Sesiunea 9 -  EVALUARE ŞI MONITORIZARE

Definirea
conceptelor

20 minsă descrie conceptele de evaluare, monitorizare și
documentare și interrelația lor într-un proiect SL

Exercițiul 9.1: Introducere atermenilor

Instrumente de
monitorizare

10 minsă enumere diferite instrumente de monitorizare
posibile

Exercițiul 9.2: Instrumente de monitorizare

Evaluare 60 minsă identifice cine este implicat în evaluarea proiectului
de SL și să stabilească întrebări pentru evaluare

Exercițiul 9.3: Evaluarea în service-learning 

Exercițiul 9.1: Definirea conceptelor

20 minuteDurata

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

Împărțiți participanții în grupuri de 4-5. Dați fiecărui grup câte 3 carduri, pe care scrie: evaluare, monitorizare și
documentare. Rugați participanții să discute în cadrul grupului, despre semnificația celor 3 termeni și cum se ordonează
cele 3 procese într-un proiect de service-learning. 

Grupurile își prezintă concluziile. Invitați participanții să completeze mai degrabă decât să repete ce au spus ceilalți
înaintea lor. 10-15 minute ar trebui să fie suficiente.

Formatorul face un sumar despre cele 3 concepte și legătura dintre ele într-un proiect de service-learning. Apoi discută
cu participanții despre cine ar trebui să fie responsabil de realizarea lor - tinerii sau coordonatorii / profesorii / lucrătorii
de tineret - în funcție de obiectivele de învățare stabilite și rolurile asumate în proiect.

La final, formatorul subliniază faptul că monitorizarea se întâmplă pe tot parcursul proiectului și oferă exemple de
instrumente pentru documentare.

Materiale necesare Carduri cu: evaluare, monitorizare și documentare - pentru fiecare grup
Prezentare PPT pentru concluzii
Handout - exemple de instrumente pentru documentare

Versiune online Exercițiul poate fi făcut online în mod similar.

Exercițiul 9.2: Instrumente de monitorizare

10 minuteDurata

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

În această parte, formatorul va prezenta pe scurt monitorizarea și documentele de bază utilizate în proiectele SL, cum ar
fi gantograme, plan de monitorizare, anchete etc., folosind o prezentare PPT și exemple de documentație.

Materiale necesare Prezentare PPT pentru rezumat
Fișă - exemple de documentație necesară pentru monitorizare și evaluare

Versiune online Exercițiul poate fi făcut online în mod similar.
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Exercițiul 9.3: Evaluarea

60 minuteDurata

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

Evaluare
Notare
Măsurare
Reflecţie
Feedback
Monitorizarea

Evaluare = măsurarea impactului unui proiect SL
Evaluare = notare, evaluarea rezultatelor învățării, performanței individuale 
Evaluare = feedback, evaluarea diferitelor aspecte ale implementării proiectului SL de la diferiți actori

Care este scopul evaluării?
Cui îi este destinată evaluarea?
De la cine obținem informații? Cine este implicat în evaluare?
Ce evaluăm / ce putem evalua?
Ce instrumente putem folosi? 
Cum este această evaluare legată de reflecție?

Pentru introducere, puteți face un scurt exercițiu - O floare. 
Găsiți doi participanți care sunt dispuși să participe. Pregătiți o hârtie de flipchart goală, ambii participanți trebuie să
deseneze câte o floare. Instrucțiunea este să deseneze cea mai frumoasă floare pe care o pot desena. 
Acordați-le un minut sau două și apoi supuneți la vot, pentru ca grupul să decidă care floare este mai frumoasă. După
aceea, discuția ar trebui să vizeze criteriile după care evaluăm lucrurile. Cum putem ști ce anume este evaluat, cum
putem ști ce standarde de frumusețe are fiecare individ?
Apoi începeți o discuție cu întrebări de genul: „ De unde știm dacă am avut sau nu succes la finalul proiectului? Cum ne
evaluăm munca din proiectul SL? Voi cum ați face asta? Notați câteva dintre răspunsurile lor. Dacă nu există răspunsuri,
o întrebare suplimentară ar putea fi „Pe cine credeți că ar trebui să evaluăm în proiect?”.
Introduceți termenii folosiți adesea în service-learning: 

Începeți o scurtă discuție despre fiecare dintre termeni, menționând și termenii mai puțin folosiți anterior.
Explicați participanților că în SL avem diferite tipuri de evaluare : 

Împărțiți participanții în trei grupuri diferite, pe baza tipurilor de evaluare menționate. Toate grupurile au aceeași
sarcină, răspunzând la câteva întrebări: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ulterior, participanții revin la planul lor de SL pentru a completa cum plănuiesc să facă evaluarea.

Materiale necesare Flipchart, markere, prezentare PPT
Fișă – plan pentru implementarea proiectului SL

Versiune online Exercițiul poate fi făcut online în mod similar.
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Subiect TimpObiectivele de învățare Metode

Sesiunea 10 -  PROMOVAREA, ÎNCHEIEREA ȘI CELEBRAREA

Promovare 45 minsă înțeleagă importanța și particularitățile comunicării
unui proiect de SL;
să identifice și să utilizeze diferite metode de
comunicare;
să utilizeze instrumentul propus pentru a planifica
procesul de promovare.

Exercițiul 10.1:
Promovarea proiectelor SL

Încheiere 15 minsă înțeleagă importanța încheierii în procesul de SL;
să aleagă și să utilizeze resurse și instrumente
concrete pentru a implementa încheierea într-un
proiect de SL;
să identifice diferite tipuri de actori implicați și să
înțeleagă cele mai potrivite modalități de încheiere
pentru fiecare dintre aceștia.

Exercițiul 10.2: Ce este încheierea?

Celebrare 30 minsă înțeleagă importanța celebrării în procesul de SL;
să identifice diferite tipuri actori implicați și să
înțeleagă cele mai potrivite modalități de celebrare
pentru fiecare dintre aceștia.

Exercițiul 10.3: Momentul celebrării

Exercițiul 10.1: PROMOVAREA PROIECTELOR DE SERVICE-LEARNING

45 minuteDurata

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

"Ce?" - reprezintă momentele cheie din proiectul de SL;
"Cui?" - reprezintă anumite persoane sau grupuri/tipuri de actori cărora ne adresăm
"Cum?" - reprezinta forma mesajului (fata in fata, scris/video/etc) si chiar canalul prin care va fi transmis mesajul;
"CINE?" - reprezintă persoana din echipa proiectului care va fi responsabilă cu transmiterea mesajului (5 min)

Facilitatorul începe prin a invita participanții la un exercițiu individual în care aceștia să se gândească la proiectul lor
personal – cel la care au lucrat de la începutul cursului.
Fiecare participant primește un tabel gol care conține o serie de întrebări (Ce? Cui? Cum? Cine?) .
Facilitatorul începe prin a introduce și explica fiecare dintre întrebări:

Sarcina participanților va fi să se gândească la proiectelor lor personale și să completeze tabelul cu informațiile
relevante. Participanții vor avea la dispoziție 10 minute pentru a finaliza sarcina.
Apoi, facilitatorul îi invită să-și împărtășească ideile cu ceilalți participanți.
Se vor forma grupuri de 4 persoane în cadrul cărora vor compara și discuta momentele cheie pe care le-au identificat în
proiectul lor („Ce?”) și modul în care intenționează să le comunice și să le promoveze („Cui?” și „Cum?”). Participanții vor
avea la dispoziție 20 de minute pentru discuția în grupuri și apoi se vor întoarce în plen.
Facilitatorii încep prin a întreba participanții care au fost momentele cheie pe care le-au identificat în proiectele lor. Le
notează pe flipchart în ordine cronologică, încercând să identifice ceea ce trebuie comunicat în fiecare proiect și
discută câteva răspunsuri la celelalte întrebări.
Dacă lipsește ceva din lista grupului, facilitatorii propune completări cu acordul grupului.
Debriefing: 
-Ce ați făcut?
-Cum a mers?
-De ce este importantă promovarea?
-Ce ați învățat de la ceilalți în timpul discuțiilor?
- Ce a fost greu? Ce informații vă mai lipsesc?
După debriefing, formatorul clarifică orice dileme și evidențiază importanța momentelor cheie în acest tip specific de
proiecte (de exemplu, încheierea și celebrarea).

Materiale necesare Foi de flipchart, markere, fișe cu tabele tipărite pentru fiecare participant

Versiune online Exercițiul poate fi făcut online în mod similar.
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Exercițiul 10.2: CE ESTE ÎNCHIEIEREA?

15 minuteDurata

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

 „Cum ar fi trebuit să vă oferim aceste informații pentru a înțelege clar că aici este sfârșitul cursului?”
 „Cum ar trebui gestionată încheierea în acest tip de situație?”
„Unde în procesul de SL putem întâlni această situație?”
„Puteți găsi anumite particularități ale încheierii pentru un proiect de SL? Cum credeți că este diferit de orice alt
proiect?”

 

Formatorii începe sesiunea întrebând participanții „Cum sunteți astăzi?”. Ei ascultă câteva răspunsuri și după aceea ies
brusc din sală, fără a oferi vreo explicație și așteaptă ca participanții să-i cheme înapoi. (Dacă niciunul dintre
participanți nu iese afară pentru a-i aduce pe formatori înapoi timp de 5 minute, se vor întoarce singuri în sală).
Când se întorc în sală, formatorii încep să analizeze situația întrebând participanții „Ce credeți că s-a întâmplat aici?” și
„Cum v-ați simțit în această situație?”. După ce au adunat câteva gânduri și opinii din plen, formatorii anunță că au
câteva informații noi pentru grup - ”Vedeți, pentru noi, acesta a fost sfârșitul cursului. Ce părere aveți despre această
informație?”.
Facilitatorii ascultă opiniile participanților.

 După aceasta, lansează o nouă serie de întrebări pentru participanți:

În timp ce unul dintre formatori conduce discuția cu participanții, celălalt scrie pe un flipchart ideile cheie venite de la
participanți legate de încheiere.
La sfârșitul discuției, formatorii închid sesiunea subliniind că, pentru ca un proces să fie și să se simtă complet încheiat,
trebuie să se urmărească anumite aspecte - poate să ofere exemple din lista care a fost scrisă în timpul
brainstormingului.
Formatorii pot alege să evidențieze anumite elemente pe care le consideră cele mai relevante pentru discuție, pentru ca
participanții să înțeleagă pe deplin care sunt elementele unei încheieri adecvate a procesului de SL

Materiale necesare Foi de flipchart, markere.

Versiune online Exercițiul poate fi făcut online în mod similar.

Exercițiul 10.3: MOMENTUL CELEBRĂRII

30 minuteDurata

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

Formatorul trece mai departe introducând celebrarea în discuție și explicând de ce aceasta joacă un rol important în
procesul proiectului de SL. (Acesta poate chiar să înceapă discuția spunând ceva de genul: „Acum că știm cum să
încheiem corect proiectele de SL, trebuie să sărbătorim!”).
Facilitatorul împarte participanții în grupuri de 3-4 persoane și le cere să lucreze împreună pentru a găsi modalități de a
celebra sfârșitul unui proiect de SL.
Participanții primesc exemple concrete de proiecte de SL care au fost deja implementate. Ei trebuie să identifice ideile
și metodele de celebrare care se aplică specific acelor proiecte, luând în considerare tipurile de actori implicați și
rezultatele proiectelor.
Participanții au 15 minute pentru a lucra în grupuri și pentru a pregăti o prezentare despre metodele de celebrare pe
care le-au identificat, precum și pentru a expune modul în care tipul de proiect de despre care au discutat are o tipologie
aparte față de altele.
Fiecare echipă va avea la dispoziție 5 minute pentru a-și prezenta concluziile în fața celorlalți participanți.
La sfârșitul prezentărilor, formatorul mai adaugă informații cu privire la importanța de aloca timp pentru a celebra
încheierea proiectelor de SL.

Materiale necesare Foi de flipchart, markere, exemple de proiecte SL

Versiune online Exercițiul poate fi făcut online în mod similar.
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Subiect TimpObiectivele de învățare Metode

Sesiunea 11 -  EVALUAREA CURSULUI

Evaluarea
cursului

25 minsă evalueze cursul şi beneficiile acestuia pentru
strategiile proprii de predare

Exercițiul 11.1: Înapoi la așteptări
Exercițiul 11.2: Cinquain
Exercițiul 11.3: Evaluare pizza 

Exercițiul 11.1: ÎNAPOI LA AȘTEPTĂRI

5 minuteDurata

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

Participanții revin la așteptările exprimate la începutul cursului. Verifică dacă cursul le-a îndeplinit așteptările.

Materiale necesare Post-it-urile sau flipchart-ul cu așteptări.

Versiune online Exercițiul poate fi făcut online în mod similar.

Exercise 11.2: CINQUAIN

10 minuteDurata

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

Rând: denumirea subiectului – un cuvânt – substantiv
Rând: descrierea temei – două cuvinte – adjective
Rând: poveste legată de subiect – trei cuvinte – verbe
Rând: propoziție – patru cuvinte – prezintă relația emoțională, atitudinea față de subiect
Rând: sinonim al subiectului din primul rând – un cuvânt – asociere – recapitularea esenței subiectului

Cinquain este o metodă de reflecție care rezumă informații despre subiect, reflectă gânduri, sentimente și convingeri
importante în cuvinte puține. Se poate utiliza în grupuri sau individual.
Formatorul le dă participanților următoarele instrucțiuni:

1.
2.
3.
4.
5.

Prezentarea rezultatelor în grup.

Materiale necesare Pix, hârtie, pentru fiecare participant

Versiune online Exercițiul poate fi făcut online în mod similar.

Exercițiul 11.3: EVALUARE DE TIP PIZZA

10 minuteDurata

Descriere pentru facilitator,
(inclusiv întrebări de
debriefing)

Pe un flipchart este desenat un cerc, împărțit în felii care acoperă principalele aspecte ale cursului: cazare, comunicare
cu organizațiile, conținut, formatori etc. Fiecare participant vine și pune un punct pe fiecare felie în funcție de gradul
său de satisfacție.
Chestionar scris: participanților li se solicită feedback prin completarea unor chestionare.

Materiale necesare Flipchart cu o pizza desenata.

Versiune online Exercițiul poate fi făcut online în mod similar.
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