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1. ÚVOD  
 
Mnohé organizácie a pracovníci s mládežou vnímajú dobrovoľníctvo ako vzdelávaciu príležitosť, no 
nevyužívajú naplno jeho vzdelávací potenciál. Dosiahnuť rovnováhu medzi vzdelávaním a 
osobnostným rastom dobrovoľníka na jednej strane a napĺňaním skutočných potrieb komunity nie je 
pre domácich, ale aj zahraničných dobrovoľníkov vždy jednoduché. Mnohokrát sa stáva, že sa v aktivite  
zdôrazňuje služba a uspokojovanie potrieb príjemcov, chýba však akcentovanie procesu učenia. 
Koordinátori dobrovoľníkov/čok a pracovníci/čky s mládežou si častokrát myslia, že učenie sa 
prostredníctvom dobrovoľníctva prebieha „automaticky“ a keď majú rozpoznať a potvrdiť proces 
neformálneho vzdelávania, majú problém pomenovať výsledky učenia sa z dobrovoľníckej skúsenosti. 
Servis learning spája zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním. Servis learning môže byť súčasťou 
formálneho ako aj neformálneho vzdelávania alebo prepájať formálne a neformálne vzdelávanie. 
Najvýznamnejšie zistenia z medzinárodného výskumu naznačujú, že servis learning má pozitívny vplyv 
na mladých ľudí vo viacerých oblastiach. Medzi nich patrí rozvoj takzvaných kľúčových kompetencií 
(napr. komunikačné zručnosti, vodcovstvo, spolupráca s inými, kultúrne porozumenie, zodpovednosť, 
učenie sa, riešenie problémov, rozvoj kritického myslenia atď.), občianskej angažovanosti a posilnenie 
presvedčenia mladých ľudí, že môžu priniesť zmenu do spoločnosti. Potenciál SL v krajinách strednej a 
východnej Európy stále nie je dostatočne využitý z dôvodu chýbajúcich štruktúr a nedostatku 
kompetencií a skúseností s vývojom stratégie. Service learning má pôvod v USA a jeho implementácia 
v európskom kontexte má určité špecifiká súvisiace so sociálnymi a kultúrnymi rozdielmi a potrebou 
angažovanosti a participácie v občianskej spoločnosti a komunitnom živote. 
 
V rámci projektu Erasmus+ „Dobrovoľníctvo ako vzdelávacia príležitosť“, tzv. EDUVOL, si partnerské 
organizácie projektu kladú za cieľ zvýšiť kvalitu a relevantnosť ponuky vzdelávania v oblasti 
implementácie service learningu v práci s mládežou, posilniť kapacity organizácií a pracovníkov/čok s 
mládežou pri zavádzaní service learningu do praxe v spolupráci s domácimi a medzinárodnými 
mládežníckymi dobrovoľníkmi a zvýšiť kvalitu práce s mládežou predovšetkým v oblasti dobrovoľníctva 
mládeže. 
S týmto zámerom bola vydaná séria publikácií pre pracovníkov s mládežou a ďalších záujemcov, ktorí 
sú pripravení zaviesť do svojich organizácií service learning a sústrediť sa tak v svojich službách na 
prospech všetkých zainteresovaných.  
 
Účelom tejto príručky je poskytnúť podporu školiteľom, ktorí sa rozhodnú realizovať školenie o service 
learningu v práci s mládežou. Táto príručka predstavuje školiteľom štruktúru školenia (training flow), 
poskytuje návod a ďalšie užitočné nástroje a metódy, ako efektívne viesť školenie, pričom treba 
pamätať na to, že školenie by malo poskytnúť bezpečné miesto pre každého účastníka, aby mohol byť 
aktívny a vyjadriť svoj vlastný názor. Návrhy vychádzajú zo skúseností a práce partnerov EDUVOLu a 
výsledku pilotného procesu v 5 krajinách EÚ. 
Školitelia by mali voľne prispôsobiť štruktúru a metodiku školenia svojim skúsenostiam a tiež 
možnostiam a schopnostiam účastníkov (t. j. počtu prítomných, ich doterajším skúsenostiam a pod.). 
Možnosti sú skutočne široké, od skrátenia školenia, jeho rozdelenia do viacerých segmentov či 
modulov, zamerania sa na konkrétne témy, celky a výstupy vzdelávania alebo ich poskytovanie 
pomocou rôznych techník. Tréner by mal byť oboznámený s príslušnými témami týkajúcimi sa service 
learningu v práci s mládežou, tj od školiteľa sa vyžaduje, aby mal primerané znalosti a skúsenosti s 
plánovaním, organizovaním a poskytovaním vzdelávacích programov (či už formálnych alebo 
neformálnych) a s používaním rôznych metód. Príručka nešpecifikuje počet školiteľov potrebných pre 
daný program. Vo všeobecnosti kurzy vedie jedna alebo dve osoby v závislosti od ich skúseností a 
pozície v organizácii.  
Tréning môže byť realizovaný osobne alebo online. Manuál ponúka viacero možností aktivít pre 
prezenčné aj online stretnutia.   
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V príručke používame termín mládež, mladí ľudia a pracovník/čka s mládežou. Mladí ľudia sú ľudia vo 
veku 13 – 30 rokov. V rámci európskej politiky mládeže tento vek používa Európska komisia aj Rada 
Európy (2004). Pracovníci/čky s mládežou sú ľudia, ktorí pracujú v priamom kontakte s mladými ľuďmi 
a vykonávajú činnosti určené na podporu ich osobného a sociálneho rozvoja prostredníctvom 
neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Pracovníci/čky s mládežou môžu byť 
profesionáli/ky alebo dobrovoľníci/čky a môžu byť štátnymi zamestnancami/kyňami alebo pracovať 
pre mimovládne organizácie. (Európska komisia, 2015) 
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2. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O TRÉNINGU  
 
Názov tréningu:  Service learning v práci s mládežou 
 
Cieľ tréningu: vedieť, čo je service learning a ako ho implementovať v práci s mládežou 
 
Cieľová skupina tréningu: pracovníci/čky s mládežou, učitelia/ky, školitelia koordinátori/ky 
dobrovoľníkov/čok, ktorí/é sú otvorení/é novým metódam učenia, bez ohľadu na ich špecializáciu a 
dĺžku praxe. 
 
Absolvent/ka vzdelávania:  
- Dokáže rozpoznať potenciálny vplyv a prínosy servis learningu; 
- Vie vysvetliť service learning ako komunitne orientovaný vzdelávací nástroj/stratégiu a priestor pre 

chápanie dobrovoľníctva ako vzdelávacej príležitosti; 
- Dokáže vysvetliť filozofiu a princípy service learningu a hlboko rozumie konceptom participácie 

študentov/tiek, zapojenia komunity / solidárnej služby a prepojenia s učebnými osnovami; 
- Dokáže rozlišovať medzi dobrovoľníctvom, odbornou/terénnou praxou, prípadovými štúdiami, 

stážami a service learningom; 
- Pozná rôzne možnosti/modely realizácie service learningových projektov; 
- Dokáže identifikovať možné kroky k implementácii service learningových projektov súvisiacich so 

službou a vzdelávacím procesom, ako aj to, ako sa vzájomne prelínajú/zlepšujú; 
- Dokáže analyzovať potreby komunity, identifikovať partnerov pre service learningové projekty 
- Dokáže stanoviť ciele vzdelávania a služieb tak, aby boli prepojené; 
- Dokáže vnímať proces učenia sa prostredníctvom služby; 
- Dokáže si vytvoriť vlastný plán realizácie service learningových projektov v rámci práce s mládežou, 

realizovať ho, hodnotiť a na základe záverov hodnotenia zlepšovať. 
 

Kritéria pre zapojenie sa do tréningu: pracovníci/ky s mládežou a pedagógovia/ičky pracujúci priamo 
s mládežou, s osobnou skúsenosťou s komunitnými projektmi alebo dobrovoľníctvom, ktorí/é sú 
motivovaní/é v budúcnosti aplikovať to, čo sa naučili počas školenia. 
 
Metódy a nástroje použité počas tréningu: každá časť školenia využíva participatívny a interaktívny 
prístup (kombinácia teórie a zážitkového učenia prispôsobeného princípom vzdelávania dospelých). 
Použitie tohto prístupu zabezpečuje vytvorenie bezpečného prostredie pre prácu, posilňuje motiváciu, 
aktívnu účasť a transparentnosť v práci. Počas školenia sa používajú rôzne techniky a metódy vrátane: 
krátkych a jasných prezentácií, rôznych simulácií – hranie rolí, práca na prípadových štúdiách a rôzne 
skupinové a individuálne techniky a metódy. Školenie neustále vytvára prostredie pre vzájomnú 
komunikáciu medzi školiteľmi/kami a účastníkmi/čkami, výmenu skúseností a rád. 
 
Školenie je možné realizovať prezenčne aj online. Pre online verziu školenia môžete využiť podobné 
aktivity ako pri prezenčnom školení upravené na online podmienky. Aby bolo online školenie 
zábavnejšie a efektívnejšie, odporúčame vám použiť niektoré z nástrojov, ktoré vám uľahčia prácu. 
Napríklad Mural, Jamboard, Padlet. Pre online stretnutie môžete využiť Zoom, Google meet, Microsoft 
Teams a mnoho ďalších.  
 
MURAL (mural.co) je digitálny pracovný priestor pre vizuálnu spoluprácu. Ľahko sa používa a pozvať 
doň môžete aj spolupracovníkov, ktorí nemajú účet. Je to skvelý priestor na brainstormovanie nápadov 
a navrhovanie plánov. Umožňuje robiť takmer všetko, na čo na fyzických stretnutiach používate stenu: 
písať texty, pridávať post-it, obrázky, odkazy, kresliť atď. Ešte lepšie je, že neexistuje žiadny limit na to, 
aká veľká môže byť vaša stena. Viac informácii nájdete tu. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCUcf9nFefdwgOoKMQ6qiHeA
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JAMBOARD (jamboard.google.com) je digitálna tabuľa, ktorá umožňuje spoluprácu v reálnom čase. 
Používa sa veľmi jednoducho, umožňuje vytvárať farebné nálepky, písať texty, súčasne vkladať obrázky 
atď. 
 
PADLET (padlet.com) je ďalšia digitálna tabuľa, ktorá umožňuje spoluprácu v reálnom čase. Výhodou 
Padletu je, že ponúka možnosť vytvárať rôzne štruktúry tabule – tabuľky, časové osi, mapy atď.. 
 
Trvanie tréningu: závisí od počtu účastníkov/čok a formy školenia. Školenie je možné realizovať za 2 
dni + 1/2-dňová prezentácia, 7 x 45 minút denne, ale dá sa zorganizovať aj počas niekoľkých 
prezenčných stretnutí alebo v on-line. Celková dĺžka tréningu bez prestávok v tréningovom toku je 14 
hodín (45 minút).  
 
Minimálna a maximálna veľkosť skupiny: minimum 10, maximum 20 
 
Výstupy z tréningu:  po školení účastníci/ky vypracujú (ako zadanie školenia) plán implementácie 
service learningu vo vlastnej organizácii.  
 
Hodnotenie tréningu: Každý účastník/čka bude vyzvaný/á zhodnotiť školenie a jeho aspekty 
prostredníctvom dotazníka, ktorý bude obsahovať otvorené a uzavreté otázky. Jedna časť dotazníka 
bude venovaná sebahodnoteniu získaných vedomostí a zručností. 
 
Odborné požiadavky na trénerov: školitelia/ky by mali mať predchádzajúce skúsenosti s lektorovaním 
alebo mať zručnosti pri práci so skupinami a pri facilitovaní procesu učenia. Okrem toho by mali mať 
znalosti a vlastné skúsenosti z oblasti service learningu alebo dobrovoľníctva.  
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3. UŽITOČNÉ TIPY PRE ONLINE TRÉNING  
 
Niekedy je pre účastníkov a účastníčky ťažké sústrediť sa na celý deň alebo celé online stretnutie. 
Odporúčame vám medzi lekciami alebo aktivitami použiť nejaké energizéry, aby účastníci/čky znova 
naštartovali pozornosť, mohli intenzívnejšie vnímať prezentácie a byť aktívnejší. Ak sa vám nepáči 
tento konkrétny mozgový energizér, ďalšie príklady nájdete na internete.  
 
 
Energizér  

Sme zvyknutí prebúdzať svoje telo, no občas sa potrebuje prebudiť aj náš mozog. 
Táto hra má 3 fázy. V prvej fáze prebudíte svoju dominantnú ruku. Počítate 1,2,3 a 
na 3 urobíte znak mieru ( písmeno V ukazovákom a prostredníkom) a počítate znova. 
Druhýkrát, keď dosiahnete 3, urobíte “rohy” (vystriete ukazovák a malíček). Potom 

ich budete striedať, až kým to nebude ľahké. V druhej fáze urobte to isté s druhou rukou. Tretia fáza je 
tá, v ktorej sa naozaj zobudíme, pretože na 3 musí jedna ruka ukázať „mier“ a druhá „rohy“ a pri 
nasledujúcej 3jke, opačne atď.. Keď je úloha jednoduchá, počítajte rýchlejšie! 
 
Ukáž nám, kde stojíš 
Lektor vysloví nejaké tvrdenie (napr. Milujem jar) a požiada účastníkov, aby svojimi postojmi pred 
kamerou ukázali, do akej miery s týmto vyhlásením súhlasia. Ak súhlasia, mali by sa k tomu naozaj 
priblížiť, možno až do tej miery, že naň strčia nos, ak nie, mali by urobiť krok alebo niekoľko krokov 
dozadu (ak to miestnosť dovoľuje), alebo sa jednoducho dostať úplne mimo dosah kamery. Lektor 
môže pripraviť viac takýchto tvrdení alebo môže vyzvať účastníkov, aby postupne pridávali svoje. 
 
Body scan 
Veďte účastníkov do krátkej relaxačnej meditácie, ktorá im pomôže sústrediť sa na prítomný okamih. 
Používajte jemný, tichý hlas a neponáhľajte sa. Tu je jeden príklad, ale nájsť ich môžete oveľa viac: 
„Preneste svoju pozornosť na svoje telo. Ak je Vám to príjemné, zavrite oči. Uvedomte si miesto, kde 
sedíte a polohu Vášho tela, uvedomte si váhu svojho tela na stoličke, dotyk nôh s podlahou. 
Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite. S nádychom priveďte do tela viac kyslíka, cítite, ako kyslík telo 
oživuje. Každý nádych Vám prináša pocit hlbšieho uvoľnenia. Uvedomte si, ako sa Vám nohy dotýkajú 
podlahy, sústreďte sa na pocity, ktoré to vo Vás vyvoláva, hmotnosť nôh, tlak na podlahu, vibrácie, 
teplo či chlad. Sústreďte sa na to, ako sa Vám stehná dotýkajú stoličky, vnímajte tlak, pulzovanie, 
ťažkosť, ľahkosť. Uvedomte si, ako sa chrbtom opierate o stoličku. Preneste svoju pozornosť do oblasti 
žalúdka. Ak je váš žalúdok napätý alebo stiahnutý, uvoľnite ho. Nadýchnite sa. Preneste pozornosť na 
svoje dlane a prsty. Máte ich napäté alebo stiahnuté? Pokúste sa ich uvoľniť. Všimnite si svoje ramená. 
Čo cítite? Pokúste sa ramená uvoľniť. Preneste pozornosť na krk a hrdlo. Uvoľnite ich. Uvoľnite aj svoju 
čeľusť. Nechajte svoju tvár a tvárové svaly odpočívať. Preneste opäť pozornosť na celé telo. Nadýchnite 
sa zhlboka ešte raz. Uvedomujte si celé svoje telo, ako najlepšie viete. Nadýchnite sa. Keď budete 
pripravení, môžete otvoriť oči." 
 
Hodnotenie dňa 
Tip/Top 
Pripravte si online pracovný list (môže to byť jamboard, paddle, mural, online flipchart, atď...) s 2 
časťami: tip a top. Požiadajte účastníkov, aby do časti “TIP” napísali akékoľvek tipy alebo návrhy na 
vylepšenie, ktoré majú na najbližší deň tréningu. Potom ich požiadajte, nech si spomenú na najlepšie 
momenty dňa, to, čo ich najviac bavilo, prípadne “aha” momenty. Tieto myšlienky nech vpíšu do “TOP” 
časti.  
Nezabudnite si ich potom prečítať a ďalší deň na nich reflektovať.  
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4. VZDELÁVACIE TÉMY 
 

Prvý deň 

Názov témy Vyhradený 
čas (v 
minútach) 

Vzdelávacie ciele 
Po absolvovaní tejto témy budú 
účastníci a účastníčky: 

Obsah  

Téma 1 
Úvod do tréningu 

45 ●  poznať ciele tréningu a jeho 
štruktúru; 

●  poznať ostatných 
účastníkov/čky tréningu a ich 
očakávania a obavy; 

●  vedieť vysvetliť prijaté 
pravidlá tréningu;  

Predstavenie tréningu 
a účastníkov/čok 
 
Prezentácia očakávaní a obáv  
 
Vytvorenie pravidiel priebehu 
tréningu 

Téma 2 
Základy Service 
learningu – 
koncept 
a rozdiely medzi 
service 
learningom, 
dobrovoľníctvom, 
odbornou praxou a 
stážou 

60 ●  chápať service learning ako 
vzdelávací nástroj s časťami: 
služba, proces učenia, reflexia 
procesu učenia, vedenie 
mládeže; 

●  chápať service learning ako 
recipročný proces;  

●  chápať charakteristiku 
každého konceptu 
(dobrovoľníctvo, stáž, odborná 
prax, SL) a rozdiely medzi nimi; 

●  vedieť identifikovať, kedy 
aktivita nie je service 
learningom;  

●  vedieť pretvoriť nápad na 
aktivitu tak, aby spĺňal kritéria 
SL; 

Vysvetlenie hlavných znakov 
service learningu 
 
Rozdiely medzi service 
learningom, 
dobrovoľníctvom, odbornou 
praxou a stážou 
 

Téma 3 Princípy 
service learningu  

50 ●  vedieť vysvetliť princípy  
service learningu;  

●  vedieť vymenovať rôzne 
príklady aplikovania princípov 
service learningu v praxi; 

Princípy service learningu 
 
Princípy v praxi  

Téma 4 
Kroky service 
learningu a roly a 
úlohy v 
jednotlivých 
krokoch projektu  

45 ●  vedieť vysvetliť kroky SL 
projektu a pomenovať úlohy v 
každom kroku;  

●  vedieť pre každý krok 
identifikovať hlavné úlohy 
pracovníka s mládežou alebo 
učiteľa a mladých ľudí; 

Kroky service learningu  
 
Roly a úlohy všetkých 
zapojených v rôznych fázach 
projektu  

Téma 5  
Identifikácia 
potrieb v service 
learningových 
projektoch  

55  vedieť vysvetliť identifikáciu 
potrieb vo vzťahu k SL; 

 vedieť vysvetliť metódy 
identifikácie potrieb; 

 poznať význam identifikácie 
potrieb v SL; 

Identifikácia potrieb 
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Téma 6 
Ciele service 
learningových 
projektov 

60  vedieť nastaviť ciele service 
learningových projektov 
založené na potrebách učenia 
(študent) and potrebách 
služby (komunita); 

Nastavenie vzdelávacích 
cieľov a cieľov služby  

Téma 7 
Tvorba vlastného 
plánu 
 

30 ●  vedieť overiť vzťah medzi 
potrebami komunity, 
vzdelávacími cieľmi a 
aktivitami; 

●  vedieť použiť vzor na 
plánovanie projektu; 

Service learningový diagram 
 
Vzor plánu projektu 
 

Téma 8 
Reflexia v service 
learningu   

45  poznať dôležitosť reflexie pri 
implementácii service 
learningu;   

 poznať otázky vhodné na 
reflexiu; 

 vedieť vymenovať rôzne 
metódy a vybrať vhodnú 
metódu na reflexiu; 

Reflexia v service learningu 
 
Otázky na reflexiu  
 
Metódy reflexie  

Téma 9 
Monitoring  a 
hodnotenie 
v service learningu   

90  vedieť popísať koncept 
hodnotenia, monitoring a 
dokumentácie a ich vzájomný 
súvis v SL projektoch; 

 vedieť vymenovať rôzne 
nástroje na monitoring; 

 vedieť pomenovať, kto je 
zapojený do hodnotenia SL 
projektu a pripraviť otázky na 
hodnotenie;   

Hodnotenie, monitoring a 
dokumentácia 
 
Nástroje na monitoring  
 
Rozdiely medzi konceptmi   

Téma 10  
Propagácia,  
ukončenie a oslava 
v service 
learningových 
projektoch  

90  chápať dôležitosť a osobitosti 
komunikácie o SL projekte  

 vedieť identifikovať a použiť 
rôzne metódy komunikácie; 

 vedieť použiť navrhnutý 
nástroj na tvorbu vlastného 
plánu propagácie; 

 chápať dôležitosť uzavretia a 
oslavy SL procesu; 

 vedieť vybrať a použiť 
konkrétne zdroje a nástroje na 
uzavretie service 
learningového projektu; 

 vedieť identifikovať rôzne 
skupiny zapojených osôb a 
vedieť vybrať najvhodnejší 
spôsob ukončenia a oslavy pre 
každú z týchto skupín; 

Propagácia sa komunikácia 
počas SL projektu 
 
Plán komunikácie.  
 
Ukončenie 
 
Oslava 

Téma 11 
Vyhodnotenie 
tréningu  

25  vedieť vyhodnotiť tréning a 
jeho prínosy pre vlastnú prácu 
s mládežou v dobrovoľníctve  

Vyhodnotenie tréningu 
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O niekoľko týždňov 

Prezentácia plánov 
implementácie 
service learningu v 
práci s mládežou 

V závislosti 
od počtu 
účastníkov
/čok  

 prezentovať vlastný plán  
implementácie service 
learningu v práci s mládežou 
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5. TRAINING FLOW 
 

TÉMA 1: ÚVOD DO TRÉNINGU 

Téma Ciele vzdelávania: Metódy: Potrebný čas 

Predstavenie  
tréningu a jeho 
cieľov 

 poznať ciele tréningu  Cvičenie 1.1:  Úvod 
do tréningu  
 

5 minút 

Predstavenie 
účastníkov/čok 
a trénerov/iek 

 spoznať mená a krátke 
charakteristiky účastníkov/čok   

Cvičenie 1.2.: 
Prestavenie 
účastníkov a ich 
skúseností so service 
learningom 

20 minút  

Očakávania, 
obavy s pravidlá 

 vyjadriť očakávania a obavy 
súvisiace s tréningom  

 odsúhlasiť základné pravidlá 
tréningu 

Cvičenie 1.3.:  
Očakávania, obavy s 
pravidlá 

20 minút  

 

Cvičenie 1.1: Úvod do tréningu 

Trvanie  10 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Kontrolný zoznam na začiatok školenia: 
- Privítanie účastníkov/čok 
- Predstavenie školiteľov/iek a organizátorov 
- Prečo sme tu? 
- Praktické informácie o školení / administratíve 
- Harmonogram školenia, používané metódy 
- Rámec a intelektuálne výstupy projektu EduVol 
 
Požiadajte účastníkov, aby si vyrobili vlastné menovky a nalepili si na 
tričká/košele – pomôže to komunikácii medzi účastníkmi, ktorí sa 
nepoznajú 

Potrebný materiál lepiace etikety a farebné perá/fixy 

Online  Vysvetlite, aké nástroje budete používať 
Vysvetlite pravidlá fungovania v online priestore 
Požiadajte účastníkov, aby si vpísali do profilu svoje meno 
GDPR opatrenia  

 

Cvičenie 1.2.: Predstavenie sa účastníkov a ich skúseností so service learningom 

Trvanie  20 minút (v závislosti od počtu účastníkov) 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Všetci účastníci by mali povedať svoje meno, organizáciu, v ktorej pracujú, 
svoju pozíciu a skúsenosti s dobrovoľníctvom alebo implementáciou service 
learningu. 
Vypočítajte čas povolený pre každého účastníka v závislosti od počtu 
účastníkov.  

Potrebný materiál Menšia loptička, ktorú je ľahké uchopiť 

Online Cvičenie môže byť realizované aj online. V online prostredí sú ľudia 
hanblivejší, takže môže byť užitočné požiadať konkrétneho účastníka, aby 
začal a zároveň vybral niekoho, kto má pokračovať.  

 

Cvičenie 1.3.:  Očakávania, obavy a pravidlá + program tréningu   

Trvanie  20 minút 
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Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Požiadajte účastníkov/čky, aby na 4 rôzne farebné nálepky napísali čo 
najviac odpovedí na tieto otázky: 
- Čo očakávam od školenia? 
- Čo očakávam od skupiny? 
- Čo očakávam od seba? 
- Čoho sa bojím? Je niečo, čo nechcem, aby sa stalo počas tohto školenia? 
 
Po 5 minútach samostatnej práce sa účastníci/čky dostanú k flipchartu, 
ktorý je rozdelený do štyroch stĺpcov podľa uvedených štyroch otázok a 
prilepia naň svoj lístok do príslušného stĺpca. Zároveň ho vysvetlia skupine. 
Potom komentuje očakávania a ukážte, ako môže školenie spĺňať 
požiadavky. Ak niektoré očakávania nie je možné naplniť počas tréningu, 
navrhnite, čo alebo kto môže pomôcť. 
Rovnako postupujte pri obavách a tiež vysvetlite alebo sa pýtajte, čo by ich 
mohlo znížiť. V tomto bode sa môžete opýtať: „Koho je to zodpovednosť? 
To môže viesť k vytvoreniu skupinových pravidiel – ďalšie cvičenie. 
 
Opis úlohy: Na stenu alebo flipchart nalepte veľký papier – môžete tam 
nakresliť aj nejaký ilustračný obrázok pre pravidlá – a napíšte „Pravidlá 
skupiny“. 
Účastníci/čky môžu navrhovať vlastné pravidlá – a vy môžete použiť 
informácie z aktivity Očakávania a obavy. 
Nakoniec sa skupina môže dohodnúť, že ide o zmluvu a podpisujú ju všetci. 
Finálnu verziu umiestnite na stenu, kde si ho bude možné pozrieť a ak je to 
potrebné, pridajte nové pravidlá 
 
Prezentácia programu školenia. 

Potrebný materiál Flipchartový papier, hrubé fixy, post-ity 
 

Online  V online priestore môžete použiť rovnakú otázku, ale na získanie odpovedí 
použite zdieľaný dokument – napríklad Jamboard alebo Mural a požiadajte 
účastníkov, aby tam pripli svoje odpovede. 
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TÉMA 2: ZÁKLADY SERVICE-LEARNINGU – KONCEPT A ROZDIELY MEDZI SERVICE-LEARNINGOM, 

DOBROVOĽNÍCTVOM, ODBORNOU PRAXOU A STÁŽOU 

Téma Ciele vzdelávania: Metódy: Potrebný čas 

Predstavenie 
konceptu SL  

 chápať  service learning ako 
vzdelávací nástroj a recipročný 
proces  

 vedieť vymenovať hlavné 
znaky SL (služba, proces 
učenia sa, reflexia procesu 
učenia, líderstvo mládeže) 

 vedieť definovať a vysvetliť SL 
iným pracovníkom/čkam s 
mládežou a ďalším osobám 
zainteresovaným v práci 
s mládežou a poskytnúť 
konkrétne príklady aktivít, 
ktoré ukazujú, kde je možné 
v práci s mládežou aplikovať 
service learning 

Cvičenie 
2.1.:  Prezentácia 
konceptu a modelu SL 
a  
krátky film  
 

25 minút 

Porovnanie SL 
s podobnými 
konceptmi 
(dobrovoľníctvo, 
stáž, prax) – 
definovanie 
rozdielov 

 porozumieť charakteristikám 
každého konceptu 
(dobrovoľníctvo, stáž, odborná 
prax, SL) a rozdielom medzi 
týmito 4 konceptmi  

 identifikovať, kedy aktivita nie 
je SL 

Cvičenie 2.2.: Rozdiely 
medzi konceptmi  

20 minút 

Prepojenie medzi 
konceptmi 

 vedieť nápad premeniť tak, 
aby zodpovedal kritériám SL  

Cvičenie 2.3.: 
Premeňme to na SL   

15 minút 

 

Cvičenie 2.1:  Prezentácia konceptu a modelu SL a krátky film 

Trvanie  25 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Pomocou prezentácie s diagramami vysvetlite SL ako vzdelávaciu metódu s 
hlavnými komponentmi: služba, proces učenia, reflexia procesu učenia, 
vedenie mládežou. Vysvetlite, aká dôležitá je úloha tútora a ukážte výhody 
pre študentov, ktorí sa zúčastňujú projektov SL. 
 
Môžete sa rozhodnúť, ktoré snímky z prezentácie chcete použiť. 
Pravdepodobne nebudete mať v tejto časti dostatok času na to, aby ste ich 
všetky využili. 
 
Na konci prezentácie premietajte film a komentujte ho/diskutujte s 
účastníkmi. Sústreďte sa na zložky uvedené vyššie. 
 
Môžete si vybrať, ktorý film chcete premietať: 
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1. “Project Water – Stay Healthy” ktoré vysvetľujú celý proces SL, 
trvanie: 10 minút. 

https://www.youtube.com/watch?v=m3SVINC_Uwc&feature=youtu.be 
2. SL na Slovensku, kde sú uvedené 3 príklady projektov SL, trvanie: 

5:08 minút. 
https://www.youtube.com/watch?v=mSl0fmiGC1o&feature=youtu.be  

3. “SL: Real Life Apliccations for Learning” ktorý ukazuje realizáciu SL v 
škole v USA, tento film je veľmi inšpiratívny, ale ignoruje 2 dôležité 
aspekty: identifikáciu miestnych potrieb a vedenie mládeže. Ak si 
pozriete tento film, mali by ste ho spomenúť. Trvanie: 5:30 minút. 
https://www.youtube.com/watch?v=7t30ZMX8uGw  

Na vysvetlenie môžete použiť aj tieto videá: 
• Štádiá service learningu 

https://www.youtube.com/watch?v=kFd-yiAfrmE 
• Service learning – definícia 

https://www.youtube.com/watch?v=L9AXsV3eulI 
• Ovplyvňovanie komunít, transformácia študentov 

https://www.youtube.com/watch?v=TzLlaypI5_I 
 
Po prezentácii a videách môže byť diskusia zameraná na to, ako vyzerá SL. 
 
Odpovede: je to ako dobrovoľníctvo, vzdelávacia aktivita, stáž – po tom, čo 
to účastníci vymenujú, môže tréner prejsť na druhé cvičenie. 

Potrebný materiál Prezentácia (základná alebo kroky), počítač, projektor, monitor, Internet 
(na spustenie filmu or stiahnutie filmu). 

Online  V online priestore môžete použiť cvičenie a zdieľať prezentáciu a/alebo 
videá s účastníkmi. V prípade videí vopred overte, či môžete videá zdieľať 
účastníkom a uistite sa, že všetci vidia a budú počuť videá. Ak nie, zdieľajte 
odkaz a účastníci si ho môžu pozrieť sami a po pozretí sa vrátiť do skupiny. 

 

Cvičenie 2.2.: Rozdiely medzi konceptmi 

Trvanie   20 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Skupina je rozdelená do 3 menších skupín – každá z nich bude analyzovať 
jeden koncept: stáž, dobrovoľníctvo a odbornú prax. 
Počas 10 minút každý tím uvádza hlavné charakteristiky každého konceptu 
na rovnakom flipcharte (rozdelenom na polovicu, vo formáte na šírku), 
pričom sa snaží pochopiť (na základe svojich predchádzajúcich vedomostí), 
čo každý koncept znamená a ako sa líši od ostatných. 
Potom sa v pléne porovnajú 3 výsledky tímovej práce, vyberiete a 
poukážete na hlavné závery, objasníte prípadné nedorozumenia a uvediete 
príklady. (10 min) 
Potom pridáte 4. koncept, o ktorom ste už diskutovali, koncept service 
learning, ktorý odkazuje na predchádzajúci teoretický vstup (hlavné 
charakteristiky, kroky, príklady), pričom požiadate účastníkov, aby 
porovnali a identifikovali rozdiely medzi týmito 4 konceptmi. 
Pre lepšie výsledky pri zapamätávaní môžu byť všetky vstupy vizuálne 
podporené (farebnými papiermi, videami, grafickým znázornením - v 
závislosti od preferencií školiteľa). 

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=kFd-yiAfrmE
https://www.youtube.com/watch?v=L9AXsV3eulI
https://www.youtube.com/watch?v=TzLlaypI5_I
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Potrebný materiál Flipchartový papier, markery, farebné papiere, väčšie post-ity  

Online  V online prostredí máte tiež možnosť vytvárať miestnosti a umožniť tak 
prácu účastníkov v skupinách. Na robenie poznámok si môžete vopred 
pripraviť zdieľané dokumenty a zdieľať odkaz s každou skupinou.  

 

Cvičenie 2.3.: Zmeňme to na SL 

Trvanie  15 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Vytvoríte 2 tímy - A a B (alebo pomenované kreatívnejšie, podľa štýlu 
každého facilitátora) 
Každá skupina dostane 2 materiály s 2 popismi zodpovedajúcimi každému z 2 
konceptov - Stáž a Dobrovoľníctvo - už vytvorené popisy aktivít, ktoré 
odzrkadľujú každý koncept (majte ich pripravené vopred - môže to byť napr. 
spoločná téma – sociálna práca/rozvoj komunity atď.). 
Môžete použiť napríklad tieto (alebo iné nápady): 
• Pracovný list 1 - stáž v oblasti sociálnej práce s konkrétnymi úlohami a 
programom stáže 
• Pracovný list 2 – dobrovoľnícka činnosť súvisiaca s oblasťou sociálnej práce; 
Každá skupina číta svoje podklady, porovnáva a snaží sa pochopiť rozdiely a 
pripravuje návrhy, ako premeniť popísané príklady dobrovoľníctva a stáží na 
projekty SL. 
Obe skupiny potom prezentujú svoje zistenia a nápady, pričom sa dohodnú, 
čo je potrebné zmeniť v plánovaní aktivít, aby sa 2 aktivity stali projektmi SL. 
Vediete diskusiu, v prípade potreby poukazujete na závery alebo postrehy a 
na farebných tvaroch uvádza hlavné prvky SL, ktoré si treba zapamätať, ako 
kontrolný zoznam pre aktivitu, ktorá sa má považovať za SL. 

Potrebný materiál Flipchartový papier, markery, písacie potreby, farebný papier v rôznych 
tvaroch (ovály, oblaky) 

Online Cvičenie je možné realizovať rovnako aj v online prostredí, s účastníkmi 
zdieľajte podklady elektronicky 
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TÉMA 3: PRINCÍPY SERVICE-LEARNINGU 

Téma Ciele vzdelávania: Metódy: Potrebný čas 

Predstavenie 
princípov vo 
všeobecnosti 

pomenovať, čo je princíp Cvičenie 3.1:  
Zrkadielko, 
zrkadielko povedz že 
mi... 
 

5 minút 

Princípy service 
learningu 

vedieť vysvetliť princípy service 
learningu a aplikovať ich v reálnych 
situáciách 

Cvičenie 3.2a.: Ukáž 
mi kartu  
alebo  
Cvičenie 3.2b:  
Prípadové štúdie  

45 minút  

 

Cvičenie 3.1: Zrkadielko, zrkadielko povedz že mi... 

Trvanie  5 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Napíšte na tabuľu slovo PRINCÍP a opýtajte sa účastníkov/čok, čo znamená 
princíp a aké sú synonymá tohto slova. Nápady zapíše na tabuľu. Potom 
položte druhú otázku: Prečo sú princípy dôležité v našom živote? 
Záver: V implementácii service learningu je veľa situácií, pri ktorých si 
nebudete istí, či idete správnym smerom. Pomocou zrkadla princípov (na 
ilustráciu a umocnenie dojmu môžete mať zrkadlá) môžete sledovať, či 
idete správnym smerom 

Potrebný materiál Zrkadlo, flipchart/stôl, markery 

Online Cvičenie je možné rovnako robiť aj v online prostredí  

 

Cvičenie 3.2a: Ukáž mi kartu 

Trvanie  45 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Začnite tým, že teraz budete venovať pozornosť princípom service 
learningu. Účastníkom/čkam dajte princípy vytlačené na papieri A4 (každý 
princíp jeden papier). Požiadajte účastníkov/čky, aby vytvorili dvojice. 
Každá dvojica dostane jeden alebo dva princípy. V tej istej miestnosti 
umiestnite rôzne obrázky alebo karty na rôzne miesta a požiadajte 
účastníkov/čky, aby vysvetlili princíp a vybrali kartu/obrázok spojený s 
princípom. Po 5 minútach pokračujte s prezentáciou princípov a kariet. 

Potrebný materiál Princípy service learningu na A4, karty/obrázky 

Online V online priestore vytvorte dvojice, umiestnite ich do samostatných 
virtuálnych miestností a zdieľajte s nimi prezentáciu alebo súbor s rôznymi 
obrázkami. Účastníci dostanú rovnaké zadanie ako na prezenčnom školení.  

 

Cvičenie 3.2b: Prípadové štúdie 

Trvanie  45 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Rozdeľte účastníkov/čky do 3 – 4 skupín. Každá skupina bude mať niekoľko 
prípadových štúdií service learningových projektov. Úlohou každej skupiny 
bude pomenovať problém v prípadovej štúdii a aký princíp/princípy by mali 
posilnené na riešenie situácie. 
Po skupinovej práci každá skupina prezentuje výsledky. 
V procese reflexie venujte pozornosť úlohe princípov – princípy nemajú 
pracovníka s mládežou alebo učiteľa obmedzovať, mali by byť nápomocné a 
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podporovať proces rozhodovania a podporovať nás pri vedení service 
learningového projektu. 

Potrebný materiál prípadové štúdie a zoznam princípov 

Online Cvičenie je možné podobne robiť aj v online prostredí. 
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TÉMA 4: KROKY SERVICE-LEARNINGU A ROLY A ÚLOHY V JEDNOTLIVÝCH KROKOCH PROJEKTU 

Téma Ciele vzdelávania: Metódy: Potrebný čas 

Kroky SL Vysvetliť kroky SL projektu a úlohy, 
ktoré každý krok zahŕňa   

Cvičenie 4.1 
Diagram SL krokov 

5 minút 

Kroky SL, roly 
zainteresovaných 
ľudí a ich úlohy 
v jednotlivých 
krokoch 
projektu, 
facilitácia a 
komunikácia 

Identifikovať poradie krokov SL 
a prideliť zodpovednosť za každú 
úlohu (mládež, tútor?) 

Cvičenie 4.2a 
Poradie krokov 
alebo 
Cvičenie 4.2b 
prípadové štúdie 

40 minút 

 

Cvičenie 4.1: Diagram krokov SL 

Trvanie  5 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Pomocou diagramu 4 hlavných krokov SL vysvetlite každý z krokov a úlohy, 
ktoré sú zahrnuté v každom kroku. Môžete použiť metaforu 
superhrdinského tímu, ktorý sa pripravuje na misiu na záchranu sveta. 
Kroky SL sú popísané v príručke pre tútorov a v príručke pre mládež. 

Potrebný materiál Diagram krokov SL (prezentácia základ a kroky) 

Online Cvičenie je možné rovnako robiť aj v online prostredí. 

 

Cvičenie 4.2a: Poradie krokov 

Trvanie  40 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Pred tréningom si vytlačte zoznam úloh a rozstrihajte ho – každá úloha by 
mala byť na inom prúžku. 
Skupina bude pracovať v tímoch po 2-3 osoby. Každý tím dostane svoj 
vlastný kompletný rozstrihaný zoznam s vytlačenými úlohami. Požiadajte 
skupiny, aby usporiadali jednotlivé úlohy súvisiace s realizáciou projektu v 
chronologickom poradí. Upozorňujeme, že niektoré úlohy je možné 
vykonávať súčasne alebo v rôznych časoch. Skupiny by sa tiež mali 
rozhodnúť, kto zodpovedá za jednotlivé úlohy (učiteľ alebo mládež?). 
Tímy budú potrebovať približne 6-8 minút na prípravu odpovedí. Potom 
prediskutujte so všetkými účastníkmi poradie, ktoré si zvolili, a 
zodpovednosti tútora a mládeže za každú úlohu. 

Potrebný materiál Zoznam úloh – vytlačený a postrihaný (pre každú skupinu) 

Online Jamboard –na Jamboard si pripravte post-ity so zoznamom úloh a 
umiestnite ich náhodne na ploche, aby ich skupina mohla premiestňovať a 
usporiadať v chronologickom poradí. 

 

Cvičenie 4.2b:   Prípadové štúdie 

Trvanie  40 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Skupina bude pracovať v tímoch po 2-3 ľudí, každý tím na jednej prípadovej 
štúdii. Rozdajte tímom po jednej prípadovej štúdii. 
Položte im tieto otázky: 
● Na ktorý krok aktivít SL sa vzťahujú nasledujúce vyhlásenia 
študentov/dobrovoľníkov? 
● S akými ťažkosťami sa stretli počas implementácie projektov? Vyrovnali 
sa s tým? Ako? 
● Popíšte, aká by mala byť v tomto prípade úloha tútora a skupiny. 
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Na zodpovedanie otázok budú skupiny potrebovať približne 10 minút. Keď 
sú pripravení, nechajte každý tím, aby predstavil svoju prípadovú štúdiu a 
odpovede. Potom to prediskutujte s celou skupinou. 
Môžete sa rozhodnúť vybrať si len niektoré situácie a prediskutovať ich s 
celou skupinou – záleží na čase. 

Potrebný materiál vytlačené prípadové štúdie, hárky papiera, perá 

Online Toto cvičenie možno ľahko vykonať aj online, v skupinách pracujúcich v 
oddelených miestnostiach. 
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TÉMA 5:  IDENTIFIKÁCIA POTRIEB V SERVICE LEARNINGOVÝCH PROJEKTOCH 

Téma Ciele vzdelávania: Metódy: Potrebný čas 

Úvod do témy  Vysvetliť identifikáciu potrieb vo 
vzťahu k SL 
 

Cvičenie 5.1:  Úvod 
k identifikácii 
potrieb 
 

15 minút 

Identifikácia 
potrieb – ako to 
spraviť 

Byť si vedomý dôležitosti 
identifikácie potrieb v SL 
Vysvetliť metódy identifikácie 
potrieb 

Cvičenie 5.2:  
Identifikácia potrieb 
– ako to spraviť 
 

40 minút 

 

Cvičenie 5.1: Úvod k identifikácii potrieb 

Trvanie  15 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Oboznámte účastníkov/čky s definíciou hodnotenia potrieb – nástrojom, 
ktorý im pomôže pri definovaní a prioritizovaní problémov a potrieb 
komunity. Hovorte o význame identifikácie potrieb a vzťahu k SL projektom. 
Vyzvite účastníkov/čky, aby sa podelili o svoje skúsenosti s implementáciou 
hodnotenia potrieb a svoje názory na dôležitosť poznania potrieb vo vzťahu 
k projektom SL. 
Zakončite úvod do témy sumarizáciou hlavných zistení - Ako súvisia potreby 
s cieľmi a aktivitami.   

Potrebný materiál PPT prezentácia na sumarizáciu 

Online Cvičenie môže byť realizované podobným spôsobom aj v online prostredí. 

 

Cvičenie 5.2: Identifikácia potrieb – ako to spraviť 

Trvanie  40 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Dajte účastníkom/čkam obrázok predstavujúci miestnu komunitu / mesto. 
Mal by zobrazovať taký kontext, aby dával priestor na rôzne zásahy do 
miestnej komunity. Vo veľkej skupine veďte účastníkov/čky pri definovaní 
možných potrieb / problémov / príležitostí znázornených na obrázku. 
Uľahčite diskusiu nasledujúcimi otázkami: 
- Čo vidíte na obrázku? Kde sú ľudia? 
- Aké organizácie sú prítomné? 
- Chýba tam niečo? 
- Aké sú potreby / problémy tohto mesta? 
Identifikované potreby / problémy / príležitosti zapíšte na veľký flipchart. 
Ďalšia možnosť: 
Použite obrázky predstavujúce rôzne časti miestnej komunity (t. j. konkrétnu 
organizáciu alebo cieľové skupiny), rozdeľte účastníkov do skupín s rôznymi 
obrázkami a zoznamom otázok, ktoré vedú skupinu pri definovaní potrieb / 
problémov / príležitostí.  
Na konci cvičenia by mala mať skupina zoznam konkrétnych problémov / 
potrieb, ktoré by bolo možné riešiť prostredníctvom projektu SL. 
Stručne predstavte ďalšie metódy, ktoré možno použiť na posúdenie potrieb 
(t. j. dotazníky, obsahovú analýzu, rozhovory atď..).  

Potrebný materiál Obrázok komunity pre každého účastníka alebo v prípade využitia možnosti 
A niekoľko obrázkov znázorňujúcich rôzne časti miestnej komunity (t. j. školu 
a oblasť okolo nej, ľudí so zdravotným postihnutím atď.) 
PPT prezentáciu na sumarizáciu, flipchartový papier, markery 
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Online Cvičenie môže byť realizované aj v online prostredí podobným spôsobom. 

TÉMA 6: CIELE SERVICE LEARNINGOVÝCH PROJEKTOV 

Téma Ciele vzdelávania: Metódy: Potrebný čas 

Ciele v service 
learningových 
projektoch  

nastaviť ciele pre SL projekt založené 
na vzdelávacích potrebách (študent) 
a potrebách komunity  

Cvičenie 6.1a alebo 
6.1b:  Nastavenie 
cieľov učenia 
a cieľov služby 

90 minút 

 

Cvičenie 6.1a: Nastavenie cieľov učenie a cieľov služby 

Trvanie  90 minút 

Popis (detailný 
popis pre 
facilitátora/ku 
vrátane otázok 
na zhrnutie) 

V prvej časti tejto témy predstavte účastníkom/čkam dôležitosť stanovenia jasných 
cieľov vzdelávania a cieľov služby v metodológii SL. Vysvetlite rozdiely pri 
zdôrazňovaní jednej stránky SL projektu (podľa R. Sigomon, 1994).  
 

s-l 
Ciele služby a vzdelávacie ciele nie sú prepojené a sú 
nevýznamné. 

S-l Prioritou sú vzdelávacie ciele, ciele služby sú sekundárne. 

s-L Ciele služby sú prioritou, vzdelávacie ciele sú sekundárne. 

S-L 
Ciele služby a vzdelávacie ciele sú silno prepojené, sú 
rovnako významné aj kvalitné, navzájom sa posilňujú. 

 
 
Dajte každému účastníkovi papier so zoznamom cieľov, v ktorom sú zmiešané 
vzdelávacie ciele (cieľ vzdelávania-CV) a cieľmi služieb (CS), (t. j. CV: Navrhnite a 
implementujte hodnotiaci výskum; CS: Zlepšite kvalitu sociálnych služieb pre starších 
ľudí vo vidieckych oblastiach). 
Dajte účastníkom niekoľko minút na vykonanie úlohy – musia definovať, ktorý výrok 
je CV a ktorý CS. Keď všetci dokončia, dajte všetkým možnosť prečítať si nahlas 
stanovený cieľ a odpovedať, či ide o vzdelávací cieľ alebo o cieľ služby. 
V druhej časti tohto cvičenia si vyberte jeden CV a jeden CS z predchádzajúceho 
zoznamu. Táto časť by mala slúžiť na zoznámenie účastníkov s rozdielmi medzi CV a 
CS a tým, ako by mali vyzerať. 
Vaša prezentácia by sa mala zamerať na: 
- rozdiel medzi CV a CS, ich hlavné zameranie 
- spôsob, akým by mali byť definované CV (kompetencie: vedomosti, zručnosti, 
postoje) 
- spôsob, akým by mali byť definované CS (špecifické, dosiahnuteľné, merateľné) 
- vzájomný vzťah a prepojenie medzi CV a CS. 
V tretej časti rozdeľte účastníkov do štyroch rôznych skupín. Ak ide o zmiešanú 
skupinu účastníkov, snažte sa zmiešať účastníkov z formálneho vzdelávania (školy) a 
neformálneho vzdelávania (mimovládne neziskové organizácie). Budete mať 4 
skupiny účastníkov, zmiešaných dohromady, z ktorých niektorí sú viac zameraní na 
vzdelávacie ciele a niektorí viac sústredení na ciele služby / potreby komunity. 
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Dajte každej skupine rovnakú úlohu – vymenovať vzdelávacie ciele pre mládež z 
pohľadu formálneho a neformálneho vzdelávania. Potom dajte každej skupine druhú 
úlohu, ktorá spočíva v prepojení ich vzdelávacích výsledkov s 
problémami/potrebami/príležitosťami uvedenými vo veľkej skupine v Téme 5, 
cvičenie 5.2. Keď každá skupina dokončí obe úlohy, skupiny by mali prezentovať 
svoju prácu. 
Túto časť by ste mali uzavrieť zdôraznením dôležitosti prepojenia cieľov vzdelávania 
a služieb, ale tiež ponechať na účastníkoch konečné rozhodnutie o výbere, na ktorú 
oblasť cieľov service learningového projektu budú klásť väčší dôraz. (podľa R. 
Sigomon, 1994). 

Potrebný 
materiál 

Pracovný list Zoznam cieľov (učenie a služba) pre každého účastníka 
Flipchartový papier z Témy 8, cvičenie 8.2. 
Flipchartový papier 
Markery 

Online  Cvičenie môže byť realizované aj v online prostredí podobným spôsobom. 

 
 

Cvičenie 6.1b: Nastavenie cieľov vzdelávania a cieľov služby - alternatíva 

Trvanie  90 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

V prvej časti tejto témy predstavte účastníkom rôzne typy cieľov, ktoré môže 
mať projekt SL a ich dôležitosť. Záver je taký, že pokiaľ máme prostredníctvom 
našej činnosti prepojené ciele v oblasti služieb a vzdelávania, skutočne 
vytvárame projekt SL (všetky farebné možnosti v prvom diagrame nižšie sú 

projekty SL, smutná tvár ☹ nie je) 

 
 

s-l 
Ciele služby a vzdelávacie ciele nie sú prepojené a sú 
nevýznamné. 

S-l 
Prioritou sú vzdelávacie ciele, ciele služby sú 
sekundárne. 

s-L 
Ciele služby sú prioritou, vzdelávacie ciele sú 
sekundárne. 

S-L 
Ciele služby a vzdelávacie ciele sú silno prepojené, sú 
rovnako významné aj kvalitné, navzájom sa posilňujú. 
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Dajte každému účastníkovi papier so zoznamom cieľov - vzdelávacími cieľmi 
(CV) a cieľmi služieb (CS) a cieľmi, ktoré si vyžadujú viac podrobností (Materiál 
o cieľoch). 
 
Dajte účastníkom niekoľko minút na vykonanie úlohy – musia definovať, ktorý 
výrok je CV a ktorý CS. Keď všetci dokončia, dajte každému účastníkovi 
možnosť prečítať si nahlas definované ciele a diskutovať v skupine o tom, či ide 
o vzdelávací cieľ alebo cieľ služby.  
 
Diskutujte o rozdieloch medzi CS a CV. Môžete použiť tieto definície: 

- CS – vyhlásenia, ktoré popisujú požadovanú zmenu v komunite, 
riešenie existujúceho problému, uspokojenie konkrétnej potreby na 
konci projektu 

- CV    –   výroky, ktoré popisujú to, čo budú mladí ľudia poznať, rozumieť 
a vedieť aplikovať na konci vzdelávacieho procesu. 

 
Predstavte model kompetencií. Keď sa niečo učíme, zvyšujeme svoje 
kompetencie, takže má zmysel dozvedieť sa o nich trochu viac. Jedným z 
najbežnejších modelov v práci s mládežou v súčasnosti, najmä v rámci 
európskych programov, je model ASK, na obrázku nižšie: 
 

 
 
Keď formulujeme vzdelávací cieľ, musíme sa uistiť, že je jasný, použiteľný, 
merateľný a pozorovateľný. 
Aby sme si boli istí, že sa mladí ľudia niečo naučili, musíme byť schopní 
pozorovať rozdiel v ich správaní. 
Aby nám pomohli pozorovať tieto zmeny, niekoľko inteligentných psychológov 
identifikovalo to, čo nazývame aktívne slovesá, inými slovami, tie, ktoré sú 
viditeľné pri vykonávaní. Ešte lepšie je, že vytvorili zoznamy týchto slovies pre 
každý prvok kompetencie v rôznych stupňoch zvládnutia tejto kompetencie. 

Potrebný materiál Pracovný list Zoznam cieľov (učenie a služba) pre každého účastníka 
Flipchartový papier z Témy 8, cvičenie 8.2. 
Flipchartový papier 
Markery 

Online  Cvičenie môže byť realizované aj v online prostredí podobným spôsobom. 

TÉMA 7: TVORBA VLASTNÉHO PLÁNU* 

 

Téma Ciele vzdelávania: Metódy: Potrebný čas 
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Tvorba vlastného 
plánu 

●  Vedieť overiť súvis medzi 
potrebami komunity, 
vzdelávacími cieľmi a aktivitami 

●  Vedieť naplánovať SL projekt 
pomocou poskytnutého vzoru 

Cvičenie 7.1:  Môj 
plán  

30 minút 

 

Cvičenie 7.1:   Môj plán – môže byť upravené 

Trvanie  50 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Predstavte účastníkom Vennov diagram projektu SL (môže byť nakreslený 
na flipcharte alebo zobrazený na projektore). 
Diagram ukazuje potreby komunity, vzdelávacie ciele a aktivity, ktoré by 
sme mohli vykonávať. Aby sme mali efektívny a úspešný projekt SL, 
budeme musieť vyvážiť tri prvky, ktoré vidíme v diagrame, aby sme našli 
najlepšiu a najviac sa prekrývajúcu oblasť! 
Kruhy v diagrame sa nebudú automaticky prekrývať, budeme musieť 
zabezpečiť, aby sa prekrývali. (5 minút) 

 Majúc túto informáciu, začneme tvoriť svoj vlastný plán.  
Povedzte účastníkom, že na konci školenia bude mať každý z nich náčrt 
plánu projektu. A začneme s tým teraz, pomocou informácií, ktoré sme 
doteraz získali. 
10 minút – Každý účastník sformuluje potrebu komunity, vzdelávacie ciele a 
predstavu aktivít (nie podrobne). 
Ukážte účastníkom vzor pre kroky, ktorým sa už školenie venovalo 
10 minút – účastníci ich vyplnia toľko, koľko v tejto chvíli vedia. 
Požiadajte účastníkov, aby vytvorili dvojice. 
5 minút – účastníci diskutujú o svojom pláne vo dvojiciach. 

 Zhrnutie s celou skupinou: 
- Aká bola naša úloha? 
- Aké bolo cvičenie pre vás? 
- Čo bolo ťažké? čo bolo ľahké? 
- Pomôže vzor/šablóna? ako? 
- Čo budeme robiť inak v „reálnom živote ”? 

(5 minút) 

Potrebný materiál Vennov diagram SL projektu, šablóna/vzor plánu projektu, flipchart, papier, 
markery, perá a papier pre každého účastníka,  

Online  Cvičenie môže byť realizované aj v online prostredí podobným spôsobom. 

 
*Vysvetliť to môžete aj na konci tréningu   
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TÉMA 8: REFLEXIA V SERVICE LEARNINGU 

Téma Ciele vzdelávania: Metódy: Potrebný čas 

Reflexia – 
definícia  a 
použitie 

Uvedomiť si dôležitosť reflexie pri 
implementácii SL 
 

Cvičenie 8.1:  
Reflexia 
v skúsenostnom 
učení  
 

20 minút   

Metódy reflexie   Vedieť vymenovať rôzne metódy 
reflexie a vybrať  vhodnú metódu 
reflexie vzhľadom k projektu  

Cvičenie 8.2:  
Metódy reflexie   

25 minút  

 

Cvičenie 8.1: Reflexia v skúsenostnom učení  

Trvanie  20 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora vrátane 
otázok na zhrnutie) 

Predstavte aspoň dva príklady výsledkov reflexie. Otázka pre účastníkov: 
„Aký je hlavný rozdiel medzi týmito príkladmi“? 
Ako podporujú vzdelávacie ciele a ciele služby? 
+ vymenujte rozdiely; napíšte na flipchart, čo sa stalo, čo tu v príkladoch 
chýba? Prečo si myslíte, že sa to stalo takto? 
Vysvetlite tiež Kolbov cyklus a prečo je reflexia dôležitá. 
Pokračujte otázkou: Skúste sa pozrieť späť na tréning a poukázať na časti, 
keď sme robili reflexiu. Skupina odpovedá na otázky a vy zapisujete na 
flipchart: 
1. Kedy sme robili reflexiu? - pridajte informáciu o čase na rozmyslenie 
2. Čo sme reflektovali? - pridajte informácie o úrovniach odrazu 
3. Ktoré otázky sme použili? – pridajte užitočné otázky 

Potrebný materiál Definícia reflexie 

Online  Cvičenie môže byť realizované aj v online prostredí podobným spôsobom. 

 

Cvičenie 8.2:  Metódy reflexie  

Trvanie  25 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora vrátane 
otázok na zhrnutie) 

Inštrukcia: Premýšľajte v dvojiciach a navrhnite niekoľko metód, ktoré 
môžete použiť na reflexiu. Zamyslite sa nad metódami reflexie, ktoré by sa 
dali použiť vo vašich projektoch. Prezentujte v skupine. Uveďte rôzne 
metódy a pridajte výhody a nevýhody rôznych metód. 
Ukáže skupine zoznam nástrojov, spolu ho rýchlo prejdite a povedzte si, či 
by sa dal použiť v praxi alebo nie. 
 
Môžete tiež použiť video o metódach reflexie: nápad na reflexiu – rôzne metódy 

https://www.youtube.com/watch?v=30Bmhads4rA s  

Potrebný materiál Nástroje na reflexiu  

Online  Cvičenie môže byť realizované aj v online prostredí podobným spôsobom. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=30Bmhads4rA
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TÉMA 9:  MONITORING A HODNOTENIE 

Téma Ciele vzdelávania: Metódy: Potrebný čas 

Zoznámenie sa s 
pojmami: 
hodnotenie, 
monitoring and 
dokumentácia 

Vedieť popísať koncept hodnotenia, 
monitoringu a dokumentácie and ich 
vzájomného vzťahu v SL projekte 

Cvičenie 9.1:  
Zoznámenie sa s 
pojmami 
 

20 minút 

Nástroje na 
monitoring   

Vedieť vymenovať rôzne nástroje na 
monitoring 

Cvičenie 9.2:   
Nástroje 
monitoringu  

10 minút 

Vyhodnotenie  vedieť pomenovať, kto je zapojený 
do vyhodnotenia service 
learningového projektu a zostaviť 
otázky na hodnotenie  

Cvičenie 9.3.: 
Hodnotenie v 
service learningu  

60 minút 

 

Cvičenie 9.1: Zoznámenie sa s pojmami 

Trvanie  30 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Rozdeľte účastníkov do niekoľkých skupín po 4 alebo 5 ľudí (v závislosti od 
veľkosti skupiny). Každej skupine dajte 3 karty: Hodnotenie, Monitorovanie 
a Dokumentácia. Požiadajte účastníkov, aby diskutovali o tom, čo každý z 
výrazov predstavuje, a aby sa v malej skupine dohodli na poradí týchto 
výrazov v projekte SL. Potom všetky skupiny prezentujú svoje názory a 
poradie, snažiac sa, aby neopakovali to, čo povedali ostatní. Na túto časť by 
malo stačiť 10 až 15 minút. 
Potom vo veľmi krátkej prezentácii zhrňte základy každého termínu, ako 
súvisia v projekte SL a ktorá časť je koho úlohou (študent/mladý človek alebo 
učiteľ/pracovník s mládežou).  
Po tejto časti predneste krátku prezentáciu o prierezovej téme Monitoring a 
niekoľko príkladov dokumentácie potrebnej na monitorovanie.  

Potrebný materiál 4x4 alebo 4x5 kariet s pojmami Hodnotenie, Monitoring a Dokumentácia, 
počet v závislosti od počtu menších skupín.  
PPT prezentácia na zosumarizovanie 
Handout – príklady dokumentácie potrebnej na monitoring a vyhodnotenie. 

Online  Cvičenie môže byť realizované aj v online prostredí podobným spôsobom.  

 

Cvičenie 9.2: Nástroje monitoringu 

Trvanie  10 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

V tejto časti pokračujte pomocou prezentácie PPT a príkladov niektorých 
dokumentácií. V krátkosti predstavte prierezovú tému Monitoring a 
hlavné/základné dokumenty používané v projektoch SL, ako sú gantove 
diagramy, plán monitorovania, prieskumy atď.  

Potrebný materiál PPT prezentácia na zosumarizovanie 
Handout – príklady dokumentácie potrebnej na monitoring a vyhodnotenie 

Online  Cvičenie môže byť realizované aj v online prostredí podobným spôsobom. 

 

Cvičenie 9.3: Hodnotenie 

Trvanie  60 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 

Na úvod si môžete urobiť krátke cvičenie A kvet. Požiadajte o zapojenie sa 
dvoch účastníkov, ktorí sú ochotní participovať. Pripravte si prázdny 
flipchartový papier, obaja účastníci musia nakresliť kvet na rovnaký papier, 
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vrátane otázok na 
zhrnutie) 

aby ich bolo možné porovnať. Inštrukcia znie: nakreslite najkrajší kvet, aký 
viete nakresliť. Dajte im chvíľku a potom požiadajte zvyšok skupiny, aby 
hlasoval, ktorý kvet je krajší. Následne by sa diskusia mala zamerať na 
kritériá, podľa ktorých veci hodnotíme. Ako človek vie, čo sa hodnotí a ako 
by ste vedeli, čo znamená „krásne“ pre iných ľudí.  
 
Potom začnite diskusiu pomocou otázok ako napr.: „ Ako na konci projektu 
vieme, či sme boli úspešní alebo nie?  Ako vyhodnotíme našu prácu na SL 
projekte? Ako by ste to urobili vy? “ a zapíšte niektoré z ich odpovedí. Ak 
žiadne odpovede nedostávate, položte ďalšiu otázku, napr: „Čo myslíte, koho 
by sme mali v našom projekte hodnotiť?“ . 
Predstavte pojmy, ktoré sa v service learningu často používajú:  
Hodnotenie 
Posudzovanie 
Známkovanie 
Meranie 
Reflexia 
Spätná väba 
Monitoring 
 
Začnite krátku diskusiu o každom z výrazov, čo znamenajú, pridajte pár 
informácií, ktoré ešte neboli spomenuté.  
 
Vysvetlite účastníkom, že v SL máme rôzne druhy hodnotenia/ 
posudzovania:  

 Hodnotenie/posúdenie = meranie vplyvu projektu SL 

 Hodnotenie/ posúdenie = známkovanie, hodnotenie výsledkov 
vzdelávania ako individuálneho výkonu 

 Hodnotenie/ posúdenie = spätná väzba, hodnotenie rôznych 
aspektov implementácie projektu SL od rôznych aktérov 

 
Rozdeľte účastníkov do troch rôznych skupín na základe uvedených druhov 
hodnotenia/posudzovania. Všetky skupiny majú rovnakú úlohu, odpovedajú 
na niekoľko otázok:  

1. Čo je cieľom hodnotenia? 
2. Komu je hodnotenie určené? 
3. Od koho získame informácie na hodnotenie? Kto je zapojený do 

hodnotenia? 
4. Čo hodnotíme / čo môžeme hodnotiť? 
5. Aké nástroje môžeme použiť? 
6. Ako toto hodnotenie súvisí s reflexiou? 
 

Potom účastníci jednotlivo vyplnia plán implementácie projektu SL – musia 
napísať, ako plánujú vykonať hodnotenie a posúdenie.  

Potrebný materiál Flipchart, markery, PPT prezentácia 
Handout – plán implementácie SL projektu 

Online  Cvičenie môže byť realizované aj v online prostredí podobným spôsobom. 
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TÉMA 10: PROPAGÁCIA, UKONČENIE A OSLAVA V SERVICE LEARNINGOVÝCH PROJEKTOCH 

Téma Ciele vzdelávania: Metódy: Potrebný čas 

Propagácia  porozumieť dôležitosti a  and osobitostiam 
komunikácie service learningových projektov; 

 vedieť identifikovať a použiť rôzne metódy 
komunikácie; 

 vedieť použiť navrhovaný nástroj na 
plánovanie propagácie. 

Cvičenie 
10.1: 
Propagácia 
SL projektov 

45 minút 

Ukončenie  Pochopiť dôležitosti ukončenia v service 
learningovom procese; 

 vedieť vybrať a použiť konkrétne nástroje na 
ukončenie service learningového projektu; 

 vedieť identifikovať rôzne typy ľudí, ktorí sú 
zainteresované do SL procesu a poznať 
najvhodnejšie spôsoby ukončenia procesu pre 
každý typ  

Cvičenie 
10.2:  Čo je 
ukončenie? 

15 minút 

Oslava  porozumieť významu oslavy v service 
learningovom procese; 

 vedieť identifikovať rôzne typy ľudí 
zainteresovaných v SL projekte a poznať 
najvhodnejší spôsob oslavy pre každú z týchto 
skupín. 

Cvičenie 
10.3: Oslava  

30 minút 

 

Cvičenie 10.1: Propagácia SL projektov  

Trvanie   45 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Začnite tým, že účastníkov pozvete na individuálne cvičenie, v ktorom budú 
ďalej premýšľať o svojom vlastnom projekte – o tom, na ktorom pracovali od 
začiatku kurzu..  
 
Každý účastník dostane prázdnu tabuľku, ktorá obsahuje sériu otázok (Čo? 
Komu? Ako? Kto?) . 
Začnite predstavením a vysvetlením každej z otázok: 
"Čo?" - predstavuje kľúčové momenty zo service learningového projektu; 
"Komu?" - predstavuje konkrétnych ľudí alebo skupiny/typy 
zainteresovaných strán, ku ktorým sa musia dostať správy o service 
learningovom projekte; 
"Ako?" - predstavuje formu správy (tvárou v tvár, písomná/video/atď.) a 
dokonca aj kanál, cez ktorý bude správa prenášaná; 
"Kto?" - predstavuje osobu z projektového tímu, ktorá bude zodpovedná za 
prenos správy ( 5 min) 
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Úlohou účastníkov bude zamyslieť sa nad svojimi vlastnými projektmi a vyplniť 
tabuľku relevantnými informáciami o ich projekte. 
Účastníci odpovedia na otázky z tabuľky a na dokončenie úlohy budú mať 10 
minút. 
 
Po tom, ako účastníci dokončia svoju úlohu, ich vyzvite, aby sa navzájom 
inšpirovali a podelili o svoje nápady s ostatnými účastníkmi. 
Vytvoria skupiny po 4 ľudí, v ktorých prediskutujú kľúčové momenty, ktoré 
identifikovali vo svojom projekte („Čo?“) a ako ich plánujú komunikovať a 
propagovať („Komu?“ a „Ako?“). Účastníci budú mať 20 minút na skupinovú 
diskusiu a potom sa vrátia k zvyšku skupiny.  
 
Začnite tým, že sa účastníkov opýtate, aké boli kľúčové momenty, ktoré 
identifikovali vo svojich SL projektoch. Zapíšte si ich na flipchart v 
chronologickom poradí, snažte sa identifikovať body, ktoré je potrebné 
oznámiť v každom projekte, a prediskutovať niekoľko odpovedí z ostatných 
stĺpcov. 
Zhrnutie:  

- Čo ste urobili? 
- Ako to šlo? 
- Prečo je propagácia dôležitá? 
- Čo ste sa pri zdieľaní naučili od ostatných? 
- Čo bolo ťažké? Aké informácie vám ešte chýbajú? 

 
Po zhrnutí objasnite prípadné otázniky a vyzdvihnite dôležitosť kľúčových 
momentov v tomto špecifickom type projektov (napr. uzavretie či oslava).  

Potrebný materiál Flipchartový papier, markery, handouty s vytlačenými tabuľkami pre 
každého účastníka/čku 

Online  Cvičenie môže byť realizované aj v online prostredí podobným spôsobom. 

 
 

Cvičenie 10.2: Čo je ukončenie? 

Trvanie   15 min 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Začnite otázkou: „Ako sa dnes máte?“. Pozorne počúvajte odpovede v 
miestnosti a potom odíďte. Čakajte pred miestnosťou, kým vás účastníci 
zavolajú späť dovnútra. 
(Ak nikto z účastníkov nevyjde von, aby vás zavolal naspäť, po 5 minútach sa 
sami vráťte). 
Keď sa vrátite do miestnosti, začnite analyzovať situáciu a pýtajte sa účastníkov: 
„Čo si myslíte, že sa tu stalo? a "Ako ste sa cítili v tejto situácii?". Po zozbieraní 
niekoľkých myšlienok a názorov zo skupiny povedzte, že máte pre nich nejaké 
nové informácie – „Vidíte, pre nás to bol koniec kurzu. Čo si myslíte o tejto 
informácii?" 
Začnite od účastníkov zbierať ďalšie názory.  
 
Potom otvorte novú sériu otázok pre účastníkov: 
- "Ako sme vám mali poskytnúť tieto informácie, aby ste jasne pochopili, že je 
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koniec kurzu?" 
- "Ako by ste mali zvládnuť uzavretie v takejto situácii?" 
- "Kde v procese SL sa môžeme stretnúť s touto situáciou?" 
- „Môžete nájsť nejaké špecifiká uzavretia SL projektu? V čom sa podľa vás líši 
od akéhokoľvek iného projektu?“ 
Ak ste dvaja, jeden nech vedie diskusiu s účastníkmi, druhý píše na flipchart 
kľúčové myšlienky prichádzajúce od účastníkov týkajúce sa ukončenia. 
 
Na konci diskusie uzavrite tému zdôraznením, že na to, aby bol proces úplne 
uzavretý, musia existovať určité prvky, ktoré sa musia dodržať a uveďte príklady 
zo zoznamu, ktorý ste spísali počas brainstormingu. 
 
Môžete zdôrazniť určité prvky, o ktorých si myslíte, že sú pre diskusiu 
najrelevantnejšie, aby účastníci plne pochopili, aké sú prvky správneho 
uzavretia procesu service learningu. 

Potrebný materiál Flipchartový papier, markery 

Online  Cvičenie môže byť realizované aj v online prostredí podobným spôsobom. 

 
 

Cvičenie 10.3: Oslava 

Trvanie   30 minút 

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Pokračujte tým, že do diskusie zavediete oslavu a vysvetlíte, prečo hrá dôležitú 
úlohu v procese SL projektov. 
(Dokonca môžete začať diskusiu tým, že poviete niečo ako: „Teraz, keď už 
vieme, ako správne uzavrieť service elarningové projekty, musíme to osláviť!“) 
 
Rozdeľte účastníkov do skupín po 3-4 ľuďoch a požiadajte ich, aby spolu našli 
spôsoby, ako osláviť koniec service learningového projektu.  
 
Účastníci dostanú konkrétne príklady projektov SL, ktoré už boli 
implementované. Pokúsia sa priniesť čo najviac nápadov na oslavy, ktoré sa 
vzťahujú na konkrétny projekt, berúc do úvahy typy zainteresovaných strán a 
výsledky projektov. 
Účastníci majú 15 minút na to, aby v skupinách pripravili prezentáciu o 
metódach osláv, ktoré identifikovali, ako aj stručné informácie o rozdieloch 
v type oslavy diskutovaného projektu v porovnaní s inými projektami SL. 
Každý tím bude mať 5 minút na prezentáciu svojej práce pred ostatnými 
účastníkmi. 
Na konci prezentácií stručne zhrňte, aké dôležité je nájsť si čas na oslavu 
ukončenia SL projektov. 

Potrebný materiál Flipchartový papier, markery, príklady SL projektov  

Online  Cvičenie môže byť realizované aj v online prostredí podobným spôsobom. 
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TÉMA 11: VYHODNOTENIE TRÉNINGU 

Téma Ciele vzdelávania: Metódy: Potrebný čas 

Vyhodnotenie 
tréningu   

vyhodnotiť tréning a prínosy pre 
vlastné vzdelávanie 

Cvičenie 11.1:   
Naspäť k 
očakávaniam 
 
Cvičenie 11.2:   
Cinquain  
 
Cvičenie 11.3:   
Pizza hodnotenie + 
vypĺňanie 
hodnotiaceho 
dotazníka  
 
 

25 minút  

 
 

Cvičenie 11.1:  Naspäť k očakávaniam  

Trvanie  5 minút  

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Účastníci/čky sa vracajú k svojim očakávaniam týkajúcim sa školenia zo 
začiatku tréningu. Ústne hodnotia, či boli naplnené. 

Potrebný materiál  

Online  Cvičenie môže byť realizované aj v online prostredí podobným spôsobom. 

 
 

Cvičenie 11.2:  Cinquain 

Trvanie  10 minút  

Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Cinquain je metóda reflexie, ktorá sumarizuje informácie o téme, reflektuje 
dôležité myšlienky, pocity a presvedčenia vo forme krátkych termínov. Je 
možné ju použiť v skupinách alebo individuálne.  
 
Dajte účastníkom túto inštrukciu:  

1. riadok: názov témy – jedno slovo – podstatné meno 
2. riadok: popis témy – dve slová – prídavné mená 
3. riadok: príbeh spojený s témou – tri slová – slovesá 
4. riadok: veta – štyri slová – prezentuje citový vzťah, postoj k téme 
5. riadok: synonymum témy z prvého riadku – jedno slovo – asociácia 

– rekapitulácia podstaty témy 
Prezentácia výsledkov v skupine.  
 

Potrebný materiál papier a pero 

Online  Cvičenie môže byť realizované aj v online prostredí podobným spôsobom. 

 
 

Cvičenie 11.3:  Pizza hodnotenie a hodnotiaci dotazník  

Trvanie  10 minút  
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Popis (detailný popis 
pre facilitátora/ku 
vrátane otázok na 
zhrnutie) 

Na flipcharte je nakreslený kruh, rozdelený na plátky, ktorý pripomína 
pizzu. Každý kúsok pizze pokrýva jeden element školenia: ubytovanie, 
komunikácia s organizáciami, obsah, školitelia atď. Každý účastník príde a 
na každý plátok umiestni bodku podľa miery svojej spokojnosti. 
 
Písomný dotazník: Účastníci sú požiadaní poskytnúť spätnú väzbu a vyplniť 
už pripravené hodnotiace dotazníky.  
 

Potrebný materiál pripravený flipchart s pizza hodnotením 
pripravené hodnotiace dotazníky 

Online  Cvičenie môže byť realizované aj v online prostredí podobným spôsobom. 

 


