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1. BEMUTATKOZÁS 

Sok szervezet és ifjúsági munkás az önkéntességet oktatási lehetőségként érzékeli, de nem használja 
ki teljes oktatási potenciálját. Egyrészt az önkéntes oktatása és személyes fejlődése, másrészt a 
közösség valós szükségleteinek kielégítése közötti egyensúly megteremtése nem mindig könnyű mind 
a hazai, mind a külföldi önkéntesek számára. Sokszor előfordul, hogy a tevékenység a szolgálatot, a 
befogadók igényeinek kielégítését helyezi előtérbe, de hiányzik a tanulási folyamat hangsúlyozása. Az 
önkéntes koordinátorok és az ifjúsági munkások gyakran úgy gondolják, hogy az önkéntességen 
keresztüli tanulás „automatikusan” történik, és amikor fel kell ismerniük és érvényesíteniük kell az 
informális tanulás folyamatát, nehezen tudják megnevezni az önkéntességi tapasztalat tanulási 
eredményeit. A Servis learning a közösségben nyújtott értelmes szolgálatot ötvözi az oktatással. 
A servis learning része lehet a formális és informális oktatásnak, vagy összekapcsolhatja a formális és 
informális oktatást. A nemzetközi kutatások legjelentősebb eredményei azt mutatják, hogy a 
szolgáltatási tanulás több területen is pozitív hatással van a fiatalokra. Ezek közé tartozik az 
úgynevezett kulcskompetenciák fejlesztése (pl. kommunikációs készségek, vezetés, együttműködés 
másokkal, kulturális megértés, felelősségvállalás, tanulás, problémamegoldás, kritikai gondolkodás 
fejlesztése stb.), az állampolgári szerepvállalás és a fiatalok hitének erősítése, hogy képesek lennének 
hozni. váltson vállalatokra. Az SL-ben rejlő lehetőségek a kelet-közép-európai országokban a struktúrák 
hiánya, valamint a stratégiafejlesztési kompetencia és tapasztalat hiánya miatt még mindig nem 
kellően kihasználtak. A service learning az USA-ból származik, és európai kontextusban történő 
megvalósítása bizonyos sajátosságokkal rendelkezik a társadalmi és kulturális különbségekkel, 
valamint a civil társadalomban és a közösségi életben való részvétel és részvétel szükségességével 
kapcsolatban. 
 
Az Erasmus+ „Önkéntesség mint oktatási lehetőség” projekten belül az ún Az EDUVOL, a projekt 
partnerszervezetei célja az oktatási kínálat minőségének és relevanciájának növelése az ifjúsági 
munkában megvalósuló service learning megvalósítása területén, a szervezetek és az ifjúsági 
munkások kapacitásának erősítése a service learning gyakorlati megvalósításában a hazaiakkal 
együttműködve és a nemzetközi ifjúsági önkéntesek, valamint a fiatalokkal folytatott munka 
minőségének javítása, különösen az ifjúsági önkéntesség területén. 
 
Ezzel a szándékkal kiadványsorozat jelent meg az ifjúsági munkások és más érdeklődők számára, akik 
készek a service learning megvalósítására szervezetükben, és így szolgáltatásaikra összpontosítanak 
minden érintett javára. 
 
Ennek az útmutatónak az a célja, hogy támogatást nyújtson azoknak a trénereknek, akik úgy döntenek, 
hogy service learning tréninget valósítanak meg az ifjúsági munkában. Ez a kézikönyv bevezeti az 
oktatókat a tréning felépítésébe (a képzés folyamatába), útmutatást és egyéb hasznos eszközöket és 
módszereket ad a tréning hatékony lebonyolításához, emlékezve arra, hogy a tréningnek biztonságos 
helyet kell biztosítania minden résztvevő számára az aktív tevékenységhez és a saját 
véleménynyilvánításhoz. A javaslatok az EDUVOL partnerek tapasztalatain és munkáján, valamint az 
EU 5 országában lezajlott kísérleti folyamat eredményein alapulnak. 
 
Az oktatóknak szabadon kell igazítaniuk a képzés felépítését és módszertanát tapasztalataikhoz, 
valamint a résztvevők lehetőségeihez és képességeihez (azaz a résztvevők számához, korábbi 
tapasztalataikhoz stb.). A lehetőségek igen szélesek, kezdve a képzés lerövidítésétől, több szegmensre 
vagy modulra bontáson át, konkrét témákra, egységekre, tanulási eredményekre fókuszálva vagy ezek 
különböző technikákkal történő biztosításán át. A trénernek ismernie kell az ifjúsági munka 
szolgáltatási tanulásával kapcsolatos releváns témaköröket, azaz a trénertől elvárt, hogy megfelelő 
ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezzen az oktatási programok (akár formális, akár informális) 
tervezésében, megszervezésében és lebonyolításában, valamint a különböző módszerek 
alkalmazásában. A kézikönyv nem határozza meg az adott programhoz szükséges oktatók számát. A 
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kurzusokat általában egy vagy két ember tartja, tapasztalatuktól és a szervezetben betöltött 
pozíciójától függően. 
 
A képzés történhet személyesen vagy online. A kézikönyv számos lehetőséget kínál a személyes és 
online találkozókhoz. 
 
A kézikönyvben a fiatalok, fiatalok és ifjúsági munkás kifejezéseket használjuk. A fiatalok 13-30 évesek. 
Az európai ifjúságpolitikán belül ezt az életkort használja az Európai Bizottság és az Európa Tanács 
(2004). Az ifjúsági munkások olyan emberek, akik közvetlen kapcsolatban állnak a fiatalokkal, és olyan 
tevékenységeket végeznek, amelyek célja a személyes és társadalmi fejlődésük támogatása nem 
formális oktatás és informális tanulás révén. Az ifjúságsegítők lehetnek szakemberek vagy önkéntesek, 
és lehetnek köztisztviselők vagy dolgozhatnak civil szervezeteknél. (Európai Bizottság, 2015) 
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2. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSRŐL 

A képzés címe: Service learning az ifjúsági munkában 
A képzés célja: megismerni, mi az a service learning, és hogyan lehet azt megvalósítani a fiatalokkal 
való munkában 
A képzés célcsoportja: ifjúságsegítők, tanárok, trénerek, önkéntesek koordinátorai, akik nyitottak az 
új tanulási módszerekre, szakterületüktől és tapasztalatuk hosszától függetlenül. 
Végzett oktatás: 

- Fel tudja ismerni a service learning lehetséges hatását és előnyeit; 
- Tudja magyarázni a service learning, mint közösségorientált oktatási eszközt/stratégiát, és 

teret az önkéntesség, mint oktatási lehetőség megértéséhez; 
- Tudja elmagyarázni a service learning filozófiáját és alapelveit, és mélyen ismeri a tanulói 

részvétel, a közösségi szerepvállalás / szolidaritási szolgáltatás és a tantervvel való kapcsolat 
fogalmát; 

- Tud különbséget tenni az önkéntesség, a szakmai/terepmunka, az esettanulmányok, a 
szakmai gyakorlatok és a service learning között; 

- Ismeri a service learning projektek megvalósításának különféle lehetőségeit/modelljeit; 
- Tudja azonosítani a szolgáltatáshoz és az oktatási folyamathoz kapcsolódó service learning 

projektek megvalósításának lehetséges lépéseit, valamint azt, hogy ezek hogyan fonódnak 
össze/fejlesztik egymást; 

- Képes elemezni a közösségi igényeket, partnereket azonosítani a service learning 
projektekhez 

- Tudja úgy meghatározni az oktatás és a szolgáltatások céljait, hogy azok 
összekapcsolódjanak; 

- Képes felfogni a szolgáltatáson keresztüli tanulás folyamatát; 
- Saját tervet tud készíteni az ifjúsági munkában a service learning projektek megvalósítására, 

azt megvalósítani, értékelni, az értékelés következtetései alapján javítani. 
 
A képzésbe való bekapcsolódás kritériumai: közvetlenül az ifjúsággal dolgozó ifjúságsegítők és 
oktatók, akik személyes tapasztalattal rendelkeznek közösségi projektekben vagy önkéntességben, 
akik motiváltak a képzés során tanultakat a jövőben alkalmazni. 
 
A képzés során alkalmazott módszerek és eszközök: a képzés minden része részvételi és interaktív 
megközelítést alkalmaz (az elmélet és a tapasztalati tanulás kombinációja a felnőttképzés alapelveihez 
igazítva). E megközelítés alkalmazása biztosítja a biztonságos munkakörnyezet kialakítását, erősíti a 
motivációt, az aktív részvételt és a munka átláthatóságát. Különféle technikákat és módszereket 
alkalmaznak a képzés során, beleértve: rövid és világos előadásokat, különféle szimulációkat - 
szerepjátékokat, esettanulmányokon való munkát és különféle csoportos és egyéni technikákat és 
módszereket. A képzés folyamatosan megteremti a környezetet az oktatók és a résztvevők közötti 
kölcsönös kommunikációhoz, tapasztalatcseréhez és tanácsadáshoz. 
 
A képzés személyesen és online is lebonyolítható. A képzés online változatához hasonló 
tevékenységeket alkalmazhat, mint az online körülményekhez igazított személyes tréningen. Az online 
képzés szórakoztatóbbá és hatékonyabbá tétele érdekében javasoljuk, hogy használjon néhány olyan 
eszközt, amelyek megkönnyítik a munkáját. Például falfestmény, Jamboard, Padlet. Online 
értekezletekhez használhatja a Zoom, a Google meet, a Microsoft Teams és sok más szolgáltatást. 
 
A MURAL (mural.co) egy digitális munkaterület a vizuális együttműködéshez. Könnyen használható, és 
még fiókkal nem rendelkező kollégákat is meghívhat. Remek hely az ötletek és a tervek elkészítésére. 
Lehetővé teszi, hogy szinte mindent megcsináljon, amire a falat fizikai értekezleten használjuk: 
szövegeket írhat, bejegyzéseket, képeket, linkeket adhat hozzá, rajzolhat stb. Még jobb, ha nincs 
határa annak, hogy mekkora lehet a fala. További információt itt talál. 

https://www.youtube.com/channel/UCUcf9nFefdwgOoKMQ6qiHeA
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A JAMBOARD (jamboard.google.com) egy digitális tábla, amely valós idejű együttműködést tesz 
lehetővé. Használata nagyon egyszerű, lehetővé teszi színes matricák készítését, szövegek írását, képek 
egyidejű beszúrását stb. 
 
A PADLET (padlet.com) egy másik digitális tábla, amely valós idejű együttműködést tesz lehetővé. A 
Padlet előnye, hogy lehetőséget kínál különböző táblaszerkezetek - táblázatok, idővonalak, térképek 
stb. 
 
A képzés időtartama: a résztvevők számától és a képzés formájától függ. A képzés megvalósítható 2 
nap + 1/2 napos prezentáció, napi 7 x 45 perc, de több személyes találkozó alkalmával vagy online is 
megszervezhető. Az edzés teljes időtartama szünetek nélkül az edzésfolyamatban 14 óra (45 perc). 
 
Minimális és maximális csoportlétszám: minimum 10, maximum 20 fő 
 
A képzés eredményei: a képzést követően a résztvevők (képzési megbízásként) szolgáltatás tanulási 
megvalósítási tervet dolgoznak ki saját szervezetükben. 
 
A képzés értékelése: Minden résztvevő felkérést kap, hogy értékelje a képzést és annak szempontjait 
egy kérdőíven, amely nyitott és zárt kérdéseket is tartalmaz. A kérdőív egy részét a megszerzett 
ismeretek és készségek önértékelésének szentelik. 
 
Az oktatókkal szemben támasztott szakmai követelmények: az oktatóknak előzetes előadási 
tapasztalattal kell rendelkezniük, vagy rendelkezniük kell a csoportokkal való munkavégzésben és a 
tanulási folyamat elősegítésében. Ezen túlmenően tudással és személyes tapasztalattal kell 
rendelkezniük a service learning vagy az önkéntesség terén. 
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3. HASZNOS TIPPEK ONLINE KÉPZÉSHOZ 

Néha a résztvevők nehezen tudnak koncentrálni egy egész napra vagy egy teljes online találkozóra. 
Javasoljuk, hogy az órák vagy tevékenységek között használjon energizálókat, hogy a résztvevők 
újraindíthassák figyelmüket, intenzívebben észleljék az előadásokat és aktívabbak legyenek. Ha nem 
szereti ezt a bizonyos agyenergiát, találhat más példákat az interneten. 
 
Energizáló 
Megszoktuk, hogy felébresztjük a testünket, de néha az agyunknak is fel kell ébrednie. Ennek a játéknak 
3 szakasza van. Az első fázisban felébreszti a domináns kezét. Megszámolsz 1,2,3-at, majd 3-nál teszel 
egy békejelet (V betű mutató- és középsőujjal), és újra számolsz. Amikor másodszor eléred a 3-at, 
"sarkot" csinálsz (nyújtsd ki a mutató- és kisujjadat). Aztán váltogatod őket, amíg könnyű lesz. A 
második fázisban tegye ugyanezt a másik kezével. A harmadik fázis az, ahol igazán felébredünk, mert 
a 3-ason a "béke"-t, a másikon a "kürtöt" kell mutatni, a következő 3-on pedig fordítva stb. Ha könnyű 
a feladat, számolj gyorsabban! 
 

Mutasd meg, hol állsz 
Az előadó nyilatkozik (pl. szeretem a tavaszt), és arra kéri a résztvevőket, hogy a kamera előtti 
testtartásukkal mutassák meg, mennyire értenek egyet ezzel az állítással. Ha beleegyeznek, menjenek 
nagyon közel hozzá, esetleg odáig, hogy kidugják az orrát, ha nem, tegyenek egy vagy több lépést 
hátrébb (ha a szoba engedi), vagy egyszerűen kerüljenek ki teljesen a kamera hatótávolságából. . Az 
előadó több ilyen állítást is készíthet, vagy felkérheti a résztvevőket, hogy fokozatosan hozzák hozzá a 
sajátjukat. 
 
Testvizsgálat 
Vezesd a résztvevőket egy rövid, pihentető meditációban, hogy segíts nekik a jelen pillanatra 
összpontosítani. Használjon lágy, halk hangot, és szánjon rá időt. Íme egy példa, de sok mást is találhat: 
"Hívd fel a figyelmedet a testedre. Ha jól érzi magát, csukja be a szemét. Legyen tisztában azzal, hogy 
hol ül, és testhelyzete, legyen tudatában a test súlyának a széken, a lábak érintkezésének a padlóval. 
Vegyél néhány mély levegőt. Egy lélegzetvétellel vigyen több oxigént a szervezetbe, érezheti, ahogy az 
oxigén újraéleszti a szervezetet. Minden lélegzetvétel a mélyebb ellazulás érzését kelti. Legyen 
tudatában annak, hogy lábai hogyan érintik a padlót, összpontosítsanak az általuk okozott érzésekre, 
a lábak súlyára, a padlóra nehezedő nyomásra, rezgésekre, melegre vagy hidegre. Koncentrálj arra, 
hogy a combod hogyan érinti a széket, érezd a nyomást, lüktetést, nehézséget, könnyedséget. Ügyeljen 
arra, hogy a háta hogyan dől a széknek. Fordítsa a figyelmét a gyomor területére. Ha a gyomra feszült 
vagy összehúzódott, lazítsa meg. Levegőt venni. Fordítsa a figyelmét a tenyerére és az ujjaira. Neked 
szorosak vagy feszesek? Próbálja meg lazítani őket. Vedd észre a vállaidat. Mit érzel? Próbálja meg 
lazítani a vállát. Hívja a figyelmét a nyakára és a torkára. Engedd el őket. Lazítsa el az állkapcsát is. 
Hagyja pihenni az arcát és az arcizmokat. Hívja vissza a figyelmét az egész testére. Vegyél még egy mély 
levegőt. Legyen tisztában az egész testével, amennyire csak tudja. Levegőt venni. Ha készen állsz, 
kinyithatod a szemed." 
 
A nap értékelése 
Elsőrangú 
Készítsen online munkalapot (lehet jamboard, lapát, falfestmény, online flipchart stb...) 2 részből: hegy 

és felső. Kérje meg a résztvevőket, hogy a „TIPP” rovatba írják be a képzés következő napjára 

vonatkozó tippeiket vagy fejlesztési javaslataikat. Ezután kérje meg őket, hogy emlékezzenek a nap 

legjobb pillanataira, mit élveztek a legjobban, vagy „aha” pillanatokra. Hadd írják le ezeket a 

gondolatokat a "TOP" rovatba. 

Ne felejtsd el utána elolvasni, és másnap elmélkedni rajtuk. 
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4. OKTATÁSI TÉMÁK 

Első nap 
A téma neve 

 

Lefoglalt 
idő 
(percben) 
 

Oktatási célok 
A téma befejezése után a 
résztvevők: 
 

 
Tartalom 

 
1. téma  Bevezetés 
a képzésbe 

45 ● ismerje a képzés céljait és 
felépítését; 
● ismerje a képzés többi 
résztvevőjét, elvárásaikat és 
aggályaikat; 
● tudja elmagyarázni az elfogadott 
képzési szabályokat; 

A képzés és a résztvevők 
bemutatása 
Elvárások és aggodalmak 
bemutatása 
Képzési szabályzat 
megalkotása 
 

 
2. téma  
Az alapok service 
learning- koncepció 
valamint a service 
learning, az 
önkéntesség, a 
gyakorlat és a 
gyakorlat közötti 
különbségek 

60 ● a szolgálati tanulást oktatási 
eszközként értelmezni, melynek 
részei: szolgáltatás, tanulási 
folyamat, a tanulási folyamat 
tükröződése, ifjúsági vezetés; 
● service learning kölcsönös 
folyamatként értelmezni; 
● megérteni az egyes fogalmak 
(önkéntesség, szakmai gyakorlat, 
szakmai gyakorlat, SL) jellemzőit 
és a köztük lévő különbségeket; 
● képes legyen azonosítani, ha egy 
tevékenység nem service learning 
● képes legyen egy 
tevékenységötletet úgy alakítani, 
hogy az megfeleljen az SL 
kritériumoknak; 

A szolgáltatástanulás főbb 
jellemzőinek magyarázata 
 
Service learning az 
önkéntesség, a szakmai 
gyakorlat és a szakmai 
gyakorlat közötti különbségek 
 

3. téma Alapelvek 
service learning  

50 ● tudja elmagyarázni a service 
learning alapelveit; 
● tudjon különféle példákat 
felsorolni a service learning 
elveinek gyakorlati alkalmazására; 

Elveket service learning 
 
Alapelvek a gyakorlatban 

 4. téma 
Lépések service 
learning valamint 
szerepek és 
feladatok a projekt 
egyes lépéseiben 
 

45 ● tudja elmagyarázni az SL projekt 
lépéseit, és az egyes lépésekben 
megnevezni a feladatokat; 
● meg tudja határozni az ifjúsági 
munkás vagy tanár és a fiatalok 
főbb szerepeit minden lépésben; 

Lépések service learning 
A projekt különböző 
fázisaiban résztvevő 
személyek szerepe és 
feladatai 
 

5. téma 
Igények 
azonosítása 
a service learning 
projektekben 
 

55 • tudja megmagyarázni az SL-hez 
kapcsolódó igények azonosítását; 
• tudja magyarázni a szükségletek 
azonosításának módszereit; 
• ismerje az igények 
azonosításának fontosságát az SL-
ben; 

 
Az igények azonosítása 
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6. téma 
A service learning 
projektek céljai 
 

60 • képes legyen service learning 
projektcélokat kitűzni tanulási 
(tanulói) és szolgáltatási 
(közösségi) igények alapján; 

 
Oktatási és szolgáltatási célok 
kitűzése 

 
7. téma Saját terv 
elkészítése 

30 ● tudja ellenőrizni a közösségi 
szükségletek, a nevelési célok és 
tevékenységek közötti 
kapcsolatot;  
● tudjon sablont használni a 
projekttervezéshez; 

Service learning diagram 
 
Projektterv minta 
 

 8. téma 
Reflexió be service 
learning  

45 • ismerje a reflexió fontosságát a 
megvalósítás során service 
learning;   
• ismerje a reflexióra alkalmas 
kérdéseket; 
• tudjon különböző módszereket 
megnevezni és megfelelő 
módszert választani a reflexióhoz; 

Reflexió a service learning 
 
Elgondolkodtató kérdések 
 
Reflexiós módszerek 
 

 9. téma 
Monitoring és 
értékelés 
ben service 
learning   

90 • tudja leírni az értékelés, a 
monitoring és a dokumentálás 
fogalmát és ezek összefüggéseit az 
SL projektekben; 
• tudja felsorolni a 
monitorozáshoz szükséges 
különféle eszközöket; 
• tudja megnevezni, hogy kik 
vesznek részt az SL projekt 
értékelésében, és kérdéseket 
készítsen fel az értékeléshez; 

Értékelés, monitoring és 
dokumentálás 
 
Monitoring eszközök 
 
A fogalmak közötti 
különbségek 
 

10. téma 
Promóció, 
felmondás és 
ünneplés service 
learning 
projektekben 
 

90 • megérteni az SL projekttel 
kapcsolatos kommunikáció 
fontosságát és sajátosságait 
• tudjanak azonosítani és 
használni a különböző 
kommunikációs módszereket; 
• tudja használni a tervezett 
eszközt saját promóciós tervének 
elkészítéséhez; 
•megérteni az SL folyamat 
lezárásának és megünneplésének 
fontosságát; 
•tudjon konkrét erőforrásokat és 
eszközöket kiválasztani és 
használni a SL projekt lezárásához; 
•képes legyen azonosítani az 
érintett emberek különböző 
csoportjait, és meg tudja 
választani a legmegfelelőbb 
befejezési és ünneplési módot e 
csoportok mindegyike számára; 

Promóció és kommunikáció az 
SL projekt során 
 
Kommunikációs terv. 
 
Befejező 
 
Buli 
 



12 
 

11. téma 
Képzés értékelése 
 

25 • tudja értékelni a képzést és 
annak előnyeit a fiatalokkal 
végzett saját munkája 
szempontjából az önkéntesség 
terén 

Képzés értékelése 
 
 
 
 
 

 

Néhány héten belül 

Megvalósítási 

tervek bemutatása 

Service learning az 

ifjúsági munkában 

A 

résztvevők 

számától 

függően 

• mutassa be saját service learning 

megvalósítási tervét az ifjúsági 

munkában 
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5. TRAINING FLOW 

1. TÉMA: BEVEZETÉS A KÉPZÉSBE 

Téma Tanulási célok: Mód: Idő szükséges 

A képzés és 
céljainak 
bemutatása 

• ismerje a képzés céljait 1.1. gyakorlat: 
Bevezetés a 
képzésbe 

5 perc 
 

A résztvevők és 
oktatók 
bemutatása 

• ismerje meg a résztvevők nevét és 
rövid jellemzőit 

1.2. gyakorlat: A 
résztvevők és 
tapasztalataik 
újrapozicionálása 
service learning 

20 perc 
 

Elvárások, 
aggodalmak a 
szabályokkal 
kapcsolatban 

• fejezze ki a képzéssel kapcsolatos 
elvárásait és aggályait 
• egyeztetni az alapvető képzési 
szabályokat 

1.3. gyakorlat: 
Elvárások, aggályok 
és szabályok 

20 perc 
 

 

1.1. gyakorlat: Bevezetés a képzésbe 

Időtartam  10 perc 

Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

Ellenőrző lista a képzés kezdetéhez: 
- A résztvevők köszöntése 
- Trénerek, szervezők bemutatkozása 
- Miért vagyunk itt? 
- Gyakorlati információk a képzésről/adminisztrációról 
- Képzési ütemterv, alkalmazott módszerek 
- Az EduVol projekt keretei és szellemi eredményei 
 
Kérje meg a résztvevőket, hogy készítsék el saját névcímkéjüket, és 
ragasszák fel a pólójukra – ez segíti a kommunikációt az egymást nem 
ismerő résztvevők között. 

Szükséges anyag öntapadó címkék és színes tollak/markerek 

Online  Magyarázza el, milyen eszközöket fog használni 
Ismertesse az online térben történő működés szabályait! 
Kérd meg a résztvevőket, hogy írják be a nevüket a profiljukba 
GDPR intézkedések 

 

1.2. gyakorlat: A résztvevők bemutatása és a service learning kapcsolatos tapasztalataik 

Időtartam 20 perc (a résztvevők számától függően) 

Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

Minden résztvevőnek meg kell adnia a nevét, a szervezetet, amelyben 
dolgozik, beosztását és tapasztalatát az önkéntesség vagy a service learning 
megvalósítása terén. 
Számítsa ki az egyes résztvevők számára engedélyezett időt a résztvevők 
számától függően. 

Szükséges anyag Könnyen megfogható kisebb labda 

Online A gyakorlat online is elvégezhető. Az emberek általában félénkebbek az 
online környezetben, ezért hasznos lehet, ha egy adott résztvevőt kérünk 
meg, hogy kezdje el, miközben kiválasztja a folytatáshoz is. 
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1.3. gyakorlat: Elvárások, félelmek és szabályok + edzésprogram 

Időtartam 20 perc 

Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

Kérd meg a résztvevőket, hogy írjanak minél több választ a következő 
kérdésekre 4 különböző színű matricára:  

- Mit várok a képzéstől?  
- Mit várok a csoporttól?  
- Mit várok magamtól? 
- Mitől félek? Van valami, amit nem akarok, hogy megtörténjen ezen 

a képzésen? 
 

5 perc önálló munka után a résztvevők a négy kérdés szerint négy oszlopra 
osztott flipcharthoz jutnak, és a megfelelő oszlopba beragasztják jegyüket. 
Ugyanakkor elmagyarázzák a csoportnak. Ezután kommentálja az 
elvárásokat, és mutassa meg, hogyan tud megfelelni a képzés a 
követelményeknek. Ha néhány elvárás nem teljesülhet a képzés során, 
javasolja, miben vagy ki tud segíteni. 
 
Hasonlóképpen cselekedjen az aggodalmak alapján, és magyarázza el vagy 
kérdezze meg, mi csökkentheti azokat. Ezen a ponton felteheti a kérdést: 
„Kinek a felelőssége ez? Ez csoportszabályok létrehozásához vezethet – egy 
másik gyakorlat. 
Feladat leírása: Ragasszon egy nagy papírlapot a falra vagy egy flipchart-
táblát - a szabályokhoz rajzolhat néhány szemléltető képet is - és írjon rá 
"Csoportszabályzat". 
 
A résztvevők megtervezhetik saját szabályaikat – Ön pedig felhasználhatja 
az Elvárások és aggodalmak tevékenységből származó információkat. 
Végül a csoport megegyezhet abban, hogy ez egy szerződés, és mindenki 
aláírja. 
 
Tegye ki a falra a végleges verziót, ahol megtekinthető, és ha szükséges, 
adjon hozzá új szabályokat 
 
A képzési program bemutatása. 

Szükséges anyag Flipchart papír, vastag markerek, post-it 

Online  Egy online térben használhatja ugyanazt a kérdést, de egy megosztott 
dokumentumot használ a válaszok kiváltására – például egy Jamboardot 
vagy egy falfestményt, és kérje meg a résztvevőket, hogy rögzítsék 
válaszaikat. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2. TÉMA: A SERVICE LEARNING ALAPJAI – FOGALOM ÉS KÜLÖNBSÉGEK A SERVICE LEARNING, 
ÖNKÉNTESSÉG, SZAKMAI GYAKORLAT ÉS GYAKORLAT KÖZÖTT 

Téma Tanulási célok: Mód: Idő szükséges 

Koncepció 
bemutatása SL 

• megérteni a service learning 
oktatási eszközként és kölcsönös 
folyamatként 
• tudja felsorolni az SL főbb 
jellemzőit (szolgálat, tanulási 
folyamat, tanulási folyamat 
tükröződése, ifjúsági vezetés) 
• képes legyen meghatározni és 
elmagyarázni az SL-t más ifjúsági 
munkásoknak és az ifjúsági 
munkában részt vevő más 
személyeknek, és konkrét példákat 
hozzon fel olyan tevékenységekre, 
amelyek megmutatják, hol 
alkalmazható a service learning az 
ifjúsági munkában 

2.1. gyakorlat: Az SL 
koncepció és modell 
bemutatása a 
rövidfilm 

25 perc 

Az SL 
összehasonlítása 
hasonló 
fogalmakkal 
(önkéntesség, 
szakmai gyakorlat, 
szakmai gyakorlat) 
- a különbségek 
meghatározása 

• megérteni az egyes fogalmak 
jellemzőit (önkéntesség, szakmai 
gyakorlat, szakmai gyakorlat, SL) 
és a 4 fogalom közötti 
különbségeket 
• azonosítani, ha egy tevékenység 
nem SL 

2.2. gyakorlat: A 
fogalmak közötti 
különbségek 

20 perc 

A fogalmak 
kapcsolata 

• képes legyen egy ötletet úgy 
átalakítani, hogy az megfeleljen az 
SL kritériumoknak 

2.3. gyakorlat: 
Alakítsuk át SL-be 

15 perc 

 

2.1. gyakorlat: Az SL koncepció és modell bemutatása, valamint egy kisfilm 

Időtartam 25 perc 

Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

Egy diagramos prezentáció segítségével fejtse ki az SL-t, mint tanulási 
módszert a fő összetevőkkel: szolgáltatás, tanulási folyamat, tanulási 
folyamat reflexiója, ifjúsági vezetés. Magyarázza el a tutor szerepének 
fontosságát, és mutassa be az SL projektekben részt vevő hallgatók 
előnyeit. 
Eldöntheti, hogy a prezentáció melyik diákját szeretné használni. 
Valószínűleg nem lesz elég ideje ebben a részben, hogy mindegyiket 
felhasználja. 
Az előadás végén vetítsd le a filmet, és kommentáld/beszéld meg a 
résztvevőkkel. Koncentráljon a fent felsorolt összetevőkre. 
Kiválaszthatja, melyik filmet szeretné megjeleníteni: 
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„Project Water – Stay Healthy”, amely elmagyarázza a teljes SL folyamatot, 
időtartama: 10 perc. 
https://www.youtube.com/watch?v=m3SVINC_Uwc&feature=youtu.be 
SL Szlovákiában, ahol 3 példát mutatnak be SL projektekre, időtartam: 5:08 
perc. 
https://www.youtube.com/watch?v=mSl0fmiGC1o&feature=youtu.be  
“SL: Real Life Apliccations for Learning” amely az SL megvalósítását mutatja 
be egy amerikai iskolában, ez a film nagyon inspiráló, de figyelmen kívül 
hagy 2 fontos szempontot: a helyi igények azonosítását és az ifjúsági 
vezetést. Ha megnézi ezt a filmet, meg kell említenie. Időtartam: 5:30 perc. 
https://www.youtube.com/watch?v=7t30ZMX8uGw  
Ezekkel a videókkal is elmagyarázhatja: 
Szakasz service learning 
https://www.youtube.com/watch?v=kFd-yiAfrmE 
Service learning – meghatározás 
https://www.youtube.com/watch?v=L9AXsV3eulI 
A közösségek befolyásolása, a tanulók átalakítása 
https://www.youtube.com/watch?v=TzLlaypI5_I 
 
Az előadás és a videók után a beszélgetés középpontjában az SL kinézete 
állhat. 
 
Válaszok: ez olyan, mint az önkéntesség, a tanulási tevékenység, a gyakorlat 
– miután a résztvevők elnevezték, a tréner továbbléphet a második 
gyakorlatra. 

Szükséges anyag Prezentáció (alap vagy lépések), számítógép, projektor, monitor, internet (a 
film elindításához vagy a film letöltéséhez). 

Online  Az online térben használhatja a gyakorlatot, és megoszthatja a prezentációt 
és/vagy videókat a résztvevőkkel. Videók esetén előzetesen győződjön meg 
arról, hogy meg tudja-e osztani a videókat a résztvevőkkel, és győződjön 
meg arról, hogy mindenki láthatja és hallja a videókat. Ha nem, oszd meg a 
linket, és a résztvevők maguk is megnézhetik, és a megtekintés után 
visszatérhetnek a csoporthoz. 

 

2.2. gyakorlat: A fogalmak közötti különbségek 

Időtartam  20 perc 

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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Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

A csoport 3 kisebb csoportra oszlik – mindegyik egy-egy fogalmat elemzi: 
szakmai gyakorlat, önkéntesség és szakmai gyakorlat. 
Minden csapat 10 perc alatt ugyanazon a flipchart-on (félbe bontva, fekvő 
formátumban) bemutatja az egyes fogalmak főbb jellemzőit, megpróbálva 
megérteni (korábbi ismereteik alapján), hogy az egyes fogalmak mit 
jelentenek és miben térnek el a többitől. 
Ezután a plenáris ülésen összehasonlítják a csapatmunka 3 eredményét, 
kiválasztja és rámutat a főbb következtetésekre, tisztázza a félreértéseket 
és példákat hoz fel. (10 perc) 
Ezután hozzáadja a már tárgyalt 4. fogalmat, a szolgáltatástanulás 
fogalmát, amely az előző elméleti bemenetre (főbb jellemzők, lépések, 
példák) utal, megkérve a résztvevőket, hogy hasonlítsák össze és 
azonosítsák a 4 fogalom közötti különbségeket. 
A jobb memorizálási eredmény érdekében minden bemenet vizuálisan 
támogatható (színes papírokkal, videókkal, grafikus ábrázolással – az oktató 
preferenciáitól függően). 

Szükséges anyag Flipchart papír, markerek, színes papírok, nagyobb posztólapok 

Online  Az online környezetben lehetőség van arra is, hogy szobákat hozzon létre, 
és ezáltal lehetővé tegye a résztvevőknek a csoportos munkavégzést. A 
jegyzetkészítéshez előre elkészítheti a megosztott dokumentumokat, és 
megoszthatja a hivatkozást az egyes csoportokkal. 

 

2.3. gyakorlat: Változtassuk SL-re 

Időtartam 15 perc 

Leírás (részletes leírás 
a segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

Létrehozol 2 csapatot - A és B (vagy kreatívabban elnevezve, az egyes segítők 
stílusa szerint) 
Minden csoport kap 2-2 anyagot 2-2 leírással, amelyek mind a 2 fogalomnak - 
Gyakorlat és Önkéntesség - már elkészített, az egyes koncepciókat tükröző 
tevékenységleírásokat kapják (előre készítsd elő - lehet pl. közös téma - 
szociális munka/közösségfejlesztés stb.). 
Használhatja például ezeket (vagy más ötleteket): 
• 1. feladatlap - szakmai gyakorlat a szociális munka területén meghatározott 
feladatokkal és gyakornoki programmal 
• 2. feladatlap – a szociális munka területéhez kapcsolódó önkéntes 
tevékenység; 
Minden csoport elolvassa az anyagait, összehasonlítja és megpróbálja 
megérteni a különbségeket, és javaslatokat készít arra vonatkozóan, hogyan 
lehet az önkéntesség és a szakmai gyakorlat ismertetett példáit SL 
projektekké alakítani. 
Ezután mindkét csoport bemutatja megállapításait és ötleteit, megállapodva 
abban, hogy mit kell változtatni a tevékenységek tervezésében ahhoz, hogy a 
2 tevékenység SL projekt legyen. 
Vezet egy beszélgetést, rámutat a következtetésekre vagy észrevételekre, 
ahol szükséges, és felsorolja az SL fő elemeit, amelyeket meg kell jegyezni a 
színes alakzatokon, ellenőrzőlistaként egy SL-nek tekintendő tevékenységhez. 
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Szükséges anyag Flipchart papír, markerek, írószerek, színes papírok különböző formákban 
(ovális, felhők) 

Online A gyakorlat online környezetben is elvégezhető, az anyagokat elektronikusan 
ossza meg a résztvevőkkel. 

 

 

3. TÉMA: A SERVICE LEARNING ALAPELVEI 

Téma Tanulási célok: Mód: Idő szükséges 

Az elvek 
bemutatása 
általában 

nevezd meg, mi az elv 3.1 gyakorlat: Tükör, 
tükör, mondd, 
hogy... 

5 perc 

Princípy service 
learningu 

tudja elmagyarázni a service learning 
alapelveit, és azokat valós 
helyzetekben alkalmazni 

3.2a. gyakorlat: 
Mutasd meg 
a kártyát vagy 
3.2b. gyakorlat: 
Esettanulmányok 

45 perc 

 

3.1 gyakorlat: Tükör, tükör, mondd, hogy... 

Időtartam 5 perc 

Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

Írd fel a ALAPELV szót a táblára, és kérdezd meg a résztvevőket, hogy mit 

jelent az alapelv, és mik ennek a szónak a szinonimái. Az ötleteket felírja a 

táblára. Ezután tedd fel a második kérdést: Miért fontosak az alapelvek az 

életünkben? 

Következtetés: A szolgáltatási tanulás megvalósítása során sok olyan 

helyzet adódik, amikor nem lesz biztos benne, hogy jó irányba halad. Az 

alapelvek tükrével (lehet tükrökkel illusztrálni és fokozni a benyomást) 

nyomon követheti, hogy jó irányba halad-e 

Szükséges anyag Tükör, flipchart/asztal, markerek 

Online A gyakorlat online környezetben is elvégezhető 

 

3.2a gyakorlat: Mutasd meg a kártyát 

Időtartam 45 perc 

Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

Kezdje azzal, hogy most figyeljen a service learning elveire. Adja meg a 
résztvevőknek az A4-es papírra nyomtatott alapelveket (minden alapelvhez 
egy papír). Kérd meg a résztvevőket, hogy alkossanak párokat. Minden pár 
kap egy vagy két elvet. Helyezzen különböző képeket vagy kártyákat 
ugyanabban a helyiségben különböző helyekre, és kérje meg a 
résztvevőket, hogy magyarázzák el az elvet, és válassza ki az elvhez 
kapcsolódó kártyát/képet. 5 perc elteltével folytassa az alapelvek és a 
kártyák bemutatásával. 

Szükséges anyag A service learning alapelvei A4-es, kártyák/képek 

Online Az online térben hozzon létre párokat, helyezze el őket külön virtuális 
helyiségekbe, és ossza meg velük a prezentációt vagy a különböző képeket 
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tartalmazó fájlt. A résztvevők ugyanazt a feladatot kapják, mint a személyes 
tréningen. 

 

3.2b. gyakorlat: Esettanulmányok 

Időtartam 45 perc 

Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

Osszuk a résztvevőket 3-4 csoportra. Minden csoportnak több 

esettanulmánya lesz a service learning projektekről. Minden csoport 

feladata az lesz, hogy az esettanulmányban megnevezzék a problémát, és 

milyen elvet/elveket kell megerősíteniük a helyzet megoldásához. 

A csoportmunka után minden csoport bemutatja az eredményeket. 

A reflexió folyamatában ügyeljen az alapelvek szerepére – az alapelvek nem 

korlátozhatják az ifjúságsegítőt vagy a tanárt, segítőkészek és támogassák a 

döntéshozatali folyamatot, és támogassák a service learning projekt 

lebonyolítását. 

Szükséges anyag esettanulmányok és az elvek listája 

Online A gyakorlat hasonlóan online környezetben is elvégezhető. 
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4. TÉMA: A SERVICE LEARNING LÉPÉSEI ÉS SZEREPEK ÉS FELADATOK A PROJEKT EGYES LÉPÉSEIBEN 

Téma Tanulási célok: Mód: Idő szükséges 

Lépések SL Magyarázza el az SL-projekt lépéseit 
és az egyes lépések feladatait 

4.1. gyakorlat SL 
lépések diagramja 

5 perc 

Az SL lépései, az 
érintettek 
szerepe és 
szerepük a 
projekt egyes 
lépéseiben, 
facilitáció és 
kommunikáció 

 
Határozza meg az SL lépéseinek 
sorrendjét, és rendeljen felelősséget 
az egyes feladatokhoz (fiatalok, 
oktató?) 

4.2a gyakorlat 
Lépések sorrendje 
vagy 
4.2b. gyakorlat 
esettanulmányai 

40 perc 

 

4.1. gyakorlat: SL lépésdiagram 

Időtartam 5 perc 

Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

Az SL 4 fő lépését ábrázoló diagram segítségével magyarázza el az egyes 

lépéseket és az egyes lépésekben szereplő feladatokat. Használhatod a 

világmegváltó küldetésre készülő szuperhőscsapat metaforáját. 

Az SL lépéseit a Tutor Guide és a Youth Guide ismerteti. 

Szükséges anyag SL lépések diagramja (alap és lépések bemutatása) 

Online A gyakorlat online környezetben is elvégezhető. 

 

4.2a gyakorlat: Lépések sorrendje 

Időtartam 40 perc 

Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

Edzés előtt nyomtassa ki a feladatlistát és vágja fel – minden feladat más 

csíkon legyen. 

A csoport 2-3 fős csapatokban fog dolgozni. Minden csapat megkapja a 

saját teljes vágáslistáját nyomtatott feladatokkal. Kérje meg a csoportokat, 

hogy a projekt megvalósításához kapcsolódó egyéni feladatokat rendezzék 

időrendi sorrendbe. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes feladatok 

egyszerre vagy különböző időpontokban is végrehajthatók. A csoportoknak 

azt is el kell dönteniük, hogy ki a felelős az egyes feladatokért (tanár vagy 

fiatalok?). 

A csapatoknak körülbelül 6-8 percre van szükségük a válaszok elkészítésére. 

Ezután beszélje meg minden résztvevővel az általuk választott sorrendet, 

valamint az oktató és a fiatalok felelősségét az egyes feladatoknál. 

Szükséges anyag Feladatlista - nyomtatva és kivágva (minden csoporthoz) 

Online Jamboard – a Jamboardon készítsen post-it-eket egy teendőlistával, és 

véletlenszerűen helyezze el őket az asztalon, hogy a csoport mozgassa és 

időrendi sorrendbe rendezhesse őket. 
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4.2b. gyakorlat: Esettanulmányok 

Időtartam 40 PERC 

Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

A csoport 2-3 fős csapatokban fog dolgozni, minden csapat egy 

esettanulmányon. Ossz ki egy esettanulmányt a csapatoknak. 

Tedd fel nekik ezeket a kérdéseket: 

● Az SL tevékenységek melyik lépésére vonatkoznak a következő 

hallgatói/önkéntes nyilatkozatok? 

● Milyen nehézségekbe ütköztek a projektek megvalósítása során? 

Foglalkoztak vele? Hogyan? 

● Írja le, hogy ebben az esetben mi legyen a tutor és a csoport szerepe! 

A csoportoknak körülbelül 10 percre van szükségük a kérdések 

megválaszolására. Amikor készen állnak, mindegyik csapat mutassa be 

esettanulmányát és válaszait. Ezután beszélje meg az egész csoporttal. 

Dönthet úgy, hogy csak néhány helyzetet választ, és megbeszéli azokat az 

egész csoporttal – az idő függ. 

Szükséges anyag nyomtatott esettanulmányok, papírlapok, tollak 

Online Ez a gyakorlat könnyen elvégezhető online, külön helyiségekben dolgozó 

csoportokban. 
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5. TÉMAKÖR: IGÉNYEK AZONOSÍTÁSA SERVICE LEARNING PROJEKTEKBEN 

Téma Tanulási célok: Mód: Idő szükséges 

Bevezetés a 
témába 

Ismertesse az SL-hez kapcsolódó 
igények azonosítását! 

5.1. gyakorlat: 
Bevezetés a 
szükségletek 
azonosításába 

15 perc 

Az igények 
azonosítása – 
hogyan kell 
csinálni 

Legyen tisztában az igények 
azonosításának fontosságával az SL-
ben 
Ismertesse a szükségletek 
azonosításának módszereit! 

5.2. gyakorlat: 
Igények azonosítása 
– hogyan kell 
csinálni 

40 perc 

 

 
5.1. gyakorlat: Bevezetés a szükségletek azonosításába 

Időtartam 15 perc 

Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

Ismertesse meg a résztvevőkkel az igényfelmérés meghatározását – egy 
olyan eszközt, amely segít meghatározni és rangsorolni a közösségi 
problémákat és szükségleteket. Beszéljen az igények azonosításának 
fontosságáról és az SL-projektekkel való kapcsolatról. 
Kérje meg a résztvevőket, hogy osszák meg tapasztalataikat az 
igényfelmérés végrehajtásával kapcsolatban, és osszák meg véleményüket 
az igények megismerésének fontosságáról az SL projektekkel kapcsolatban. 
A téma bevezetőjét a főbb megállapítások összefoglalásával zárja – Hogyan 
kapcsolódnak a szükségletek a célokhoz és tevékenységekhez. 

Szükséges anyag PPT bemutató összefoglaló céllal 

Online A gyakorlat hasonló módon online környezetben is elvégezhető. 
 

5.2. gyakorlat: Igények azonosítása – hogyan kell csinálni 

Időtartam 40 perc 

Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

Adj a résztvevőknek egy képet, amely a helyi közösséget/várost ábrázolja. 
Olyan kontextust kell megjelenítenie, amely lehetővé teszi a különféle 
beavatkozásokat a helyi közösségben. Nagy csoportban vezesse a 
résztvevőket a képen látható lehetséges igények / problémák / lehetőségek 
meghatározásában. Könnyítse meg a beszélgetést a következő kérdésekkel: 

- Mit látsz a képen? Hol vannak az emberek? 
- Milyen szervezetek vannak jelen? 
- Hiányzik valami? 
- Milyen szükségletei/problémái vannak ennek a városnak? 

Írja fel az azonosított igényeket / problémákat / lehetőségeket egy nagy 
flipchart-táblára. 
Egy másik lehetőség: 
Használjon a helyi közösség különböző részeit (azaz egy meghatározott 
szervezetet vagy célcsoportokat) ábrázoló képeket, ossza fel a résztvevőket 
különböző képekkel és egy kérdéslistával rendelkező csoportokra, hogy 
vezesse a csoportot a szükségletek/problémák/lehetőségek 
meghatározásában. 
A gyakorlat végén a csoportnak rendelkeznie kell egy listával azokról a 
konkrét problémákról/szükségletekről, amelyeket az SL projekten keresztül 
meg lehetne oldani. 
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Röviden mutasson be más, az igények felmérésére használható 
módszereket (például kérdőívek, tartalomelemzés, interjúk stb.). 

Szükséges anyag A közösség képe minden résztvevő számára, vagy ha az A lehetőséget 
használjuk, több kép, amely a helyi közösség különböző részeit mutatja be 
(pl. iskola és környéke, fogyatékkal élők stb.)PPT prezentáció összegzéshez, 
flipchart papír, markerek 

Online A gyakorlat hasonló módon online környezetben is elvégezhető. 
 

6. TÉMA: A SERVICE LEARNING PROJEKTEK CÉLJA 

Téma Tanulási célok: Mód: Idő szükséges 

 
Célok a service 
learning 
projektekben 
 

nevelési (tanulói) és közösségi 
igények alapján tűzzen ki célokat az 
SL projekt számára 

6.1a vagy 6.1b 
gyakorlat: Tanulási 
és szolgáltatási célok 
meghatározása 

90 perc 

 

6.1a gyakorlat: Tanulási és szolgáltatási célok kitűzése 

Időtartam 90 perc 

Leírás (részletes 
leírás a segítő 
számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

A téma első részében mutassa be a résztvevőknek a világos tanulási célok és 
szolgáltatási célok kitűzésének fontosságát az SL módszertanban. Magyarázza meg 
a különbségeket az SL projekt egy aspektusának hangsúlyozása között (R. Sigomon, 
1994 szerint). 
 

s-l 
A szolgáltatási célok és a tanulási célok nem kapcsolódnak 
egymáshoz, és nem relevánsak. 

S-l 
Az oktatási célok az elsődlegesek, a szolgáltatási célok 
másodlagosak. 

s-L 
A szolgáltatási célok az elsődlegesek, az oktatási célok 
másodlagosak. 

S-L 
A szolgáltatás céljai és az oktatási célok szorosan 
összefüggenek, egyformán fontosak és színvonalasak, 
egymást erősítik. 

Adjon minden résztvevőnek egy papírlapot a célok listájával, amely keveri a 
tanulási célokat (tanulási cél-önéletrajz) és a szolgáltatási célkitűzéseket (CS) (azaz 
önéletrajz: értékelő kutatás tervezése és végrehajtása; CS: Az idősek számára 
nyújtott szociális szolgáltatások minőségének javítása vidéki területeken). 
Adjunk a résztvevőknek néhány percet a feladat elvégzésére – meg kell 
határozniuk, melyik állítás önéletrajz és melyik CS. Ha mindenki végzett, adjon 
lehetőséget mindenkinek, hogy felolvassa a célt, és megválaszolja, hogy tanulási 
vagy szolgáltatási célról van-e szó. 
A gyakorlat második részében válasszon egy önéletrajzot és egy CS-t az előző 
listából. Ez a rész arra szolgál, hogy megismertesse a résztvevőkkel az önéletrajz és 
a CS közötti különbségeket, és hogyan kell kinézniük. 
Az előadásnak a következőkre kell összpontosítania: 

- az önéletrajz és a CS közötti különbség, a fő hangsúly 
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- az önéletrajz meghatározásának módja (kompetenciák: ismeretek, 
készségek, attitűdök) 

- a CS meghatározásának módja (specifikus, elérhető, mérhető) 
- CV és CS közötti kölcsönös kapcsolat és kapcsolat. 

A harmadik részben oszd négy különböző csoportba a résztvevőket. Ha a résztvevők 
vegyes csoportjáról van szó, próbálja meg keverni a formális oktatásból (iskolák) és 
a nem formális oktatásból (non-profit szervezetek) származó résztvevőket. A 
résztvevők 4 csoportja összekeveredik, némelyik inkább az oktatási célokra, mások 
pedig a szolgáltatási célokra/közösségi szükségletekre összpontosítanak. 
Adja meg minden csoportnak ugyanazt a feladatot – sorolja fel a fiatalok oktatási 
céljait a formális és informális oktatás szemszögéből. Ezután adjon minden 
csoportnak egy második feladatot, amely az 5. téma 5.2. gyakorlatában a 
nagycsoportban azonosított problémákhoz/szükségletekhez/lehetőségekhez köti 
tanulási eredményeit. Miután minden csoport elvégezte mindkét feladatot, a 
csoportoknak be kell mutatniuk a munkájukat. 
Ezt a részt a tanulási és szolgáltatási célok összekapcsolásának fontosságának 
hangsúlyozásával kell zárni, ugyanakkor a résztvevőkre kell bízni a végső döntést 
arról, hogy a service learning projekt céljai közül melyik területre helyeznek 
nagyobb hangsúlyt. (R. Sigomon, 1994 szerint). 

Szükséges 
anyag 

Munkalap Célok listája (tanulás és szolgáltatás) minden résztvevő számára 
Flipchart papír a 8. témakörből, 8.2. gyakorlat. 
Flipchart papír 
Jelölők 

Online A gyakorlat hasonló módon online környezetben is elvégezhető. 

 

6.1b gyakorlat: Oktatási és szolgáltatási célok kitűzése – alternatíva 

Időtartam 90 perc 

Leírás (részletes leírás 
a segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

A téma első részében mutassa be a résztvevőknek, hogy egy SL projektnek 
milyen különböző céljai lehetnek és ezek fontossága. A lényeg az, hogy amíg 
tevékenységünkön keresztül összekapcsoljuk a szolgáltatási és oktatási 
célokat, valóban SL projektet hozunk létre (az alábbi ábrán látható összes 

színes lehetőség SL projekt, szomorú arc ☹ nem) 

 
 

s-l 
A szolgáltatási célok és a tanulási célok nem 
kapcsolódnak egymáshoz, és nem relevánsak. 
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S-l 
Az oktatási célok az elsődlegesek, a szolgáltatási célok 
másodlagosak. 

s-L 
A szolgáltatási célok az elsődlegesek, az oktatási célok 
másodlagosak. 

S-L 
A szolgáltatás céljai és az oktatási célok szorosan 
összefüggenek, egyformán fontosak és színvonalasak, 
egymást erősítik. 

 
Adjon minden résztvevőnek egy papírdarabot a célok listájával – tanulási célok 
(CV) és szolgáltatási célkitűzések (CS) és olyan célkitűzések, amelyek további 
részletezést igényelnek (Célok kiosztása). 
Adjunk a résztvevőknek néhány percet a feladat elvégzésére – meg kell 
határozniuk, melyik állítás önéletrajz és melyik CS. Ha mindenki végzett, adjon 
lehetőséget minden résztvevőnek, hogy felolvassa a meghatározott célokat, és 
csoportosan beszélje meg, hogy tanulási vagy szolgáltatási célról van-e szó. 
Beszéljétek meg a CS és a CV közötti különbségeket. Használhatja ezeket a 
meghatározásokat: 
CS – olyan kijelentések, amelyek leírják a közösségben a kívánt változást, egy 
meglévő probléma megoldását, egy konkrét igény kielégítését a projekt végén 
CV – nyilatkozatok, amelyek leírják, hogy a fiatalok mit fognak tudni, megérteni 
és alkalmazni az oktatási folyamat végén. 
Mutassa be a kompetencia modellt. Amikor megtanulunk valamit, növeljük 
kompetenciáinkat, ezért érdemes kicsit többet megtudni róluk. Az ifjúsági 
munka egyik legelterjedtebb modellje manapság, különösen az európai 
programokon belül, az alábbi képen látható ASK modell: 
 

 
 
Amikor megfogalmazunk egy tanulási célt, ügyelnünk kell arra, hogy az világos, 
megvalósítható, mérhető és megfigyelhető legyen. 
Ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a fiatalok tanultak valamit, meg 
kell tudnunk figyelni a viselkedésükben mutatkozó különbségeket. 
Hogy segítsen nekünk megfigyelni ezeket a változásokat, néhány okos 
pszichológus azonosította az általunk aktív igéket, más szóval azokat, amelyek 
a végrehajtás során láthatók. Még jobb, hogy ezekből az igékből listákat 
készítettek a kompetencia minden eleméhez, az adott kompetencia 
elsajátításának különböző szintjein. 

Szükséges anyag Munkalap Célok listája (tanulás és szolgáltatás) minden résztvevő számára 
Flipchart papír a 8. témakörből, 8.2. gyakorlat. 
Flipchart papír 
Jelölők 
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Online A gyakorlat hasonló módon online környezetben is elvégezhető. 

 

7. TÉMAKÖR: SAJÁT TERV KÉSZÍTÉSE* 

Téma Tanulási célok: Mód: Idő szükséges 

Saját terv 
elkészítése 

● Legyen képes ellenőrizni a 
kapcsolatot a közösségi 
szükségletek, az oktatási célok és a 
tevékenységek között  
● Tudjon SL projektet tervezni a 
mellékelt sablon segítségével 

7.1. gyakorlat: A 
tervem 

30 perc 

 

7.1. gyakorlat: A tervem – módosítható 

Időtartam 50 perc 

Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

Mutassa be a résztvevőknek az SL projekt Venn-diagramját (flipchart-ra 
rajzolható vagy kivetítőn megjeleníthető). 
A diagram bemutatja a közösség szükségleteit, a tanulási célokat és azokat 
a tevékenységeket, amelyeket el tudnánk végezni. A hatékony és sikeres SL 
projekthez egyensúlyba kell hoznunk a diagramon látható három elemet, 
hogy megtaláljuk a legjobb és leginkább átfedő területet! 
A diagramon szereplő körök nem fedik egymást automatikusan, 
gondoskodnunk kell az átfedésükről. (5 perc) 

 Ezzel az információval felvértezve elkezdjük saját tervünket. 
Mondja el a résztvevőknek, hogy a képzés végén mindegyikük megkapja a 
projektterv vázlatát. És most elkezdjük, felhasználva az eddig összegyűjtött 
információkat. 
10 perc – Minden résztvevő megfogalmaz egy közösségi igényt, tanulási 
célokat és elképzelést a tevékenységekről (nem részletezve). 
Mutasson a résztvevőknek egy modellt a tréningen már bemutatott 
lépésekre 
10 perc – a résztvevők annyit töltsenek ki, amennyit ebben a pillanatban 
tudnak. 
Kérd meg a résztvevőket, hogy alkossanak párokat. 
5 perc – a résztvevők párban megbeszélik a tervüket. 

 Összegzés az egész csoporttal: 
- Mi volt a feladatunk? 
- Milyen volt az edzés? 
- Mi volt nehéz? mi volt könnyű? 
- Segít egy minta/sablon? hogyan? 
- Mit fogunk másképp csinálni a "való életben"? 

(5 perc) 

Szükséges anyag SL projekt Venn diagram, projektterv sablon/minta, flipchart, papír, 
markerek, tollak és papír minden résztvevő számára 

Online A gyakorlat hasonló módon online környezetben is elvégezhető. 

 

*A tréning végén el is magyarázhatod 
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8. TÉMA: REFLEKCIÓ A SERVICE LEARNING 

Téma Tanulási célok: Mód: Idő szükséges 

Reflexió - 
meghatározás és 
használat 

Ismerje fel a reflexió fontosságát az 
SL megvalósításában 

8.1. gyakorlat: 
Reflexió a 
tapasztalati 
tanulásban 

20 perc 

Reflexiós 
módszerek 

Legyen képes felsorolni a különböző 
reflexiós módszereket, és válassza ki 
a megfelelő reflexiós módszert a 
projekt szempontjából 

8.2. gyakorlat: 
Reflexiós módszerek 

25 perc 

 

8.1. gyakorlat: Reflexió a tapasztalati tanulásban 

Időtartam 20 perc 

Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

Mutasson be legalább két példát a reflexió eredményeire! Kérdés a 
résztvevőknek: "Mi a fő különbség ezek között a példák között"? 
Hogyan támogatják az oktatási és szolgáltatási célokat? 
+ sorolja fel a különbségeket; írd fel a flipchartra, hogy mi történt, ami 
hiányzik a példákból? Szerinted miért történt ez így? 
Magyarázza el a Kolb-ciklust és azt is, hogy miért fontos a reflexió. 
Következzen egy kérdés: Próbáljon visszanézni a képzésre, és mutassa meg 
azokat a részeket, amikor az elmélkedést végeztük. A csoport válaszol a 
kérdésekre, Ön pedig írja fel a flipchart-táblára: 
1. Mikor végeztük el az elmélkedést? - információ hozzáadása a 
gondolkodási időről 
2. Mire reflektáltunk? - Információ hozzáadása a reflexiós szintekről 
3. Milyen kérdéseket használtunk? – adjon hozzá hasznos kérdéseket 

Szükséges anyag A tükrözés definíciója 

Online A gyakorlat hasonló módon online környezetben is elvégezhető. 
 

8.2. gyakorlat: Reflexiós módszerek 

Időtartam 25 perc 

Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

Utasítás: Gondolkozzatok párban, és javasoljanak néhány módszert, 

amelyek segítségével elmélkedhettek. Gondoljon a reflexiós módszerekre, 

amelyeket felhasználhatna a projektjei során. Csoportos jelenlét. Sorolja fel 

a különböző módszereket, és adja hozzá a különböző módszerek előnyeit és 

hátrányait. 

Megmutatja a csoportnak egy listát az eszközökről, gyorsan együtt nézzék 

át, és döntsék el, használható-e a gyakorlatban vagy sem. 

Használhatja a videót a reflexiós módszerekről is: reflexió ötlet - különböző 

módszerek 

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

Szükséges anyag Eszközök a reflexióhoz 

Online A gyakorlat hasonló módon online környezetben is elvégezhető. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=30Bmhads4rA
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9. TÉMAKÖR: MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉS 

Téma Tanulási célok: Mód: Idő szükséges 

A fogalmak 
megismerése: 
értékelés, 
monitoring és 
dokumentálás 

Legyen képes leírni az értékelés, 
monitoring és dokumentálás 
fogalmát és ezek kölcsönös 
kapcsolatát az SL projektben 

9.1. gyakorlat: A 
fogalmak 
megismerése 

20 perc 

Monitoring 
eszközök 

Legyen képes felsorolni a különféle 
megfigyelő eszközöket 

9.2. gyakorlat: 
Monitoring eszközök 

10 perc 

Értékelés meg tudja nevezni, hogy kik vesznek 
részt egy service learning projekt 
értékelésében, és értékelő 
kérdéseket fogalmazzon meg 

9.3. gyakorlat: 
Értékelés a service 
learning 

60 perc 

 

9.1. gyakorlat: A fogalmak megismerése 

Időtartam 30 perc 

 
Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

Osszuk a résztvevőket több, 4 vagy 5 fős csoportra (a csoport méretétől 
függően). Adj minden csoportnak 3 kártyát: Értékelés, Monitoring és 
Dokumentáció. Kérje meg a résztvevőket, hogy beszéljék meg, mit 
jelentenek az egyes kifejezések, és egy kis csoportban állapodjanak meg a 
kifejezések sorrendjében az SL projektben. Ezután minden csoport 
elmondja véleményét és rangját, igyekezve nem megismételni azt, amit 
mások mondtak. 10-15 percnek elegendőnek kell lennie ehhez a részhez. 
Ezután egy nagyon rövid prezentációban foglalja össze az egyes kifejezések 
alapjait, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az SL projektben, és melyik rész 
kinek a szerepe (diák/fiatal vagy tanár/ifjúsági munkás). 
Ezt a részt követően tartson egy rövid előadást a Monitoring átfogó 
témájában, és néhány példát a monitoringhoz szükséges dokumentációra. 

Szükséges anyag 4x4 vagy 4x5 kártya Értékelés, Monitoring és Dokumentáció felirattal, a szám 
a kisebb csoportok számától függően. 
Összefoglaló PPT előadás 
Kiosztóanyag – példák a nyomon követéshez és értékeléshez szükséges 
dokumentációra. 

Online A gyakorlat hasonló módon online környezetben is elvégezhető.  

 

9.2. gyakorlat: Monitoring eszközök 

Időtartam 10 perc 

 
Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

Folytassa ezt a részt egy PPT bemutatóval és néhány dokumentáció 
példájával. Röviden mutassa be a Monitoring átfogó témáját és az SL-
projektekben használt fő/alapdokumentumokat, mint például a Gantt-
diagramok, a monitoringterv, a felmérések stb. 
 

Szükséges anyag Összefoglaló PPT előadás 
Kiosztóanyag – példák a monitoringhoz és értékeléshez szükséges 
dokumentációra 

Online A gyakorlat hasonló módon online környezetben is elvégezhető.  

 

9.3. gyakorlat: Értékelés 
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Időtartam 60 minút 

 
Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

Kezdetnek végezhet egy rövid gyakorlatot A virág. Kérje két résztvevő 
részvételét, aki hajlandó részt venni. Készítsen egy üres flipchart papírt, 
mindkét résztvevőnek egy virágot kell rajzolnia ugyanarra a papírra az 
összehasonlításhoz. Az utasítás a következő: rajzold le a legszebb virágot, 
amit meg tudsz rajzolni. Adj nekik egy percet, majd kérd meg a csoport 
többi tagját, hogy szavazzanak, melyik virág a szebb. Ezt követően a vitának 
azokra a kritériumokra kell összpontosítania, amelyek alapján értékeljük a 
dolgokat. Honnan tudhatja valaki, hogy mit becsülnek meg, és honnan 
tudhatná, mit jelent a „szép” mások számára? 
Ezután kezdje a vitát olyan kérdésekkel, mint például: "Honnan tudjuk a 
projekt végén, hogy sikeresek voltunk-e vagy sem?" Hogyan értékeljük az SL 
projekttel kapcsolatos munkánkat? Hogyan csinálnád? ” és írj le néhány 
válaszukat. Ha nem kap választ, tegyen fel egy másik kérdést, például: 
"Szerinted kit érdemes értékelnünk a projektünkben?" 
Mutassa be a service learning során gyakran használt kifejezéseket: 

- Értékelés 
- Ítélkező 
- Jelzés 
- Mérés 
- Visszaverődés 
- Holtjáték 
- Monitoring 

 
Kezdjen egy rövid beszélgetést az egyes kifejezésekről, azok jelentéséről, és 
adjon hozzá néhány olyan információt, amelyet még nem említettek. 
Magyarázza el a résztvevőknek, hogy az SL-ben különböző típusú 
értékeléseket/értékeléseket alkalmazunk: 
Értékelés/értékelés = az SL projekt hatásának mérése 
Értékelés/ értékelés = osztályozás, az oktatási eredmények értékelése 
egyéni teljesítményként 
Értékelés/értékelés = visszajelzés, az SL projekt megvalósításának 
különböző szempontjainak értékelése különböző szereplőktől 
Ossza a résztvevőket három különböző csoportba a felsorolt 
értékelés/ítélettípusok alapján. Minden csoportnak ugyanaz a feladata, 
több kérdésre válaszolnak: 

- Mi az értékelés célja? 
- Kinek szól az értékelés? 
- Kitől kapunk információkat az értékeléshez? Kik vesznek részt az 

értékelésben? 
- Mit értékelünk / mit tudunk értékelni? 
- Milyen eszközöket használhatunk? 
- Hogyan kapcsolódik ez az értékelés a reflexióhoz? 

Ezután a résztvevők egyénileg elkészítik az SL projekt megvalósítási tervét – 
meg kell írniuk, hogyan tervezik az értékelést és értékelést végrehajtani. 

Szükséges anyag Flipchart, markerek, PPT bemutató 
Kiosztóanyag – SL projekt megvalósítási terv 

Online A gyakorlat hasonló módon online környezetben is elvégezhető. 
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10. TÉMAKÖR: SERVICE LEARNING PROJEKTEKBEN ELŐMUTATÁS, MEGSZŰNÉS ÉS ÜNNEPELÉS 

Téma Tanulási célok: Mód: Idő szükséges 

Promóció 

 

• megérteni a service learning projektek 

kommunikációjának fontosságát és sajátosságait; 

• tudjanak azonosítani és használni a különböző 

kommunikációs módszereket; 

• tudja használni a javasolt promóciós tervezési 

eszközt. 

10.1. 

gyakorlat: 

SL projektek 

népszerűsíté

se 

45 perc 

Befejező 

 

• Megérteni a megszüntetés fontosságát a service 

learning folyamatában; 

• képes legyen speciális eszközöket kiválasztani és 

használni egy service learning projekt 

befejezéséhez; 

• képes legyen azonosítani az SL folyamatban részt 

vevő különböző típusú embereket, és ismerje a 

folyamat legmegfelelőbb módjait az egyes típusok 

esetében 

Cvičenie 
10.2:  Čo je 
ukončenie? 

15 perc 

Buli 

 

• megérteni az ünneplés jelentését a service 

learning folyamatában; 

• képes legyen azonosítani az SL projektben részt 

vevő különböző típusú embereket, és ismerje az 

ünneplés legmegfelelőbb módját ezen csoportok 

számára. 

10.3. 

gyakorlat: 

Ünneplés 

30 perc 

 

10.1. gyakorlat: SL projektek népszerűsítése 

Időtartam  45 perc 
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Leírás (részletes leírás 
a segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

Kezdje azzal, hogy meghívja a résztvevőket egy egyéni gyakorlatra, amelyben 
továbbra is a saját projektjükön gondolkodnak – azon, amelyen a tanfolyam 
kezdete óta dolgoznak. 
 
Minden résztvevő kap egy üres táblázatot, amely egy sor kérdést tartalmaz 
(Mit? Kinek? Hogyan? Kinek?). 
Kezdje az egyes kérdések bemutatásával és magyarázatával: 
"Mit?" - bemutatja a szolgáltatástanulási projekt legfontosabb pillanatait; 
"Kit?" - meghatározott személyeket vagy érintettek csoportjait/típusait 
képviseli, akikhez a szolgáltatástanulási projekttel kapcsolatos üzeneteknek 
el kell jutniuk; 
"Hogyan?" - képviseli az üzenet formáját (szemtől szembe, írott/videó/stb.), 
sőt azt a csatornát is, amelyen keresztül az üzenet továbbításra kerül; 
"WHO?" - egy személyt képvisel a projektcsapatból, aki az üzenet 
továbbításáért lesz felelős (5 perc) 
 
A résztvevők feladata az lesz, hogy saját projektjeiken gondolkodjanak, és 
töltsék ki a táblázatot a projektjükre vonatkozó releváns információkkal. 
A résztvevők a táblázatból válaszolnak a kérdésekre, és 10 percük lesz a 
feladat elvégzésére. 
Miután a résztvevők elvégezték a feladatukat, bátorítsák őket, hogy inspirálják 
egymást, és osszák meg ötleteiket a többi résztvevővel. 
Négyfős csoportokat alkotnak, hogy megvitassák a projektjükben azonosított 
kulcspontokat ("Mi?"), valamint azt, hogyan tervezik ezeket kommunikálni és 
népszerűsíteni ("Kinek?" és "Hogyan?"). A résztvevőknek 20 percük lesz a 
csoportos beszélgetésre, mielőtt visszatérnének a csoport többi tagjához. 
 
Kezdje azzal, hogy megkérdezi a résztvevőket, melyek voltak azok a 
kulcsfontosságú pillanatok, amelyeket SL-projektjeik során azonosítottak. Írja 
fel őket a flipchart-ra időrendi sorrendben, próbálja meg azonosítani azokat a 
pontokat, amelyeket az egyes projektekben közölni kell, és beszéljen meg 
néhány választ a többi oszlopból. 
Összegzés: 

- Mit csináltál? 
- Hogy ment? 
- Miért fontos az előléptetés? 
- Mit tanultál másoktól a megosztás során? 
- Mi volt nehéz? Milyen információk hiányoznak még? 

Az összegzés után tisztázza a kérdőjeleket, és emelje ki az ilyen típusú 
projektek kulcsfontosságú pillanatait (pl. bezárás vagy ünneplés). 
 

Szükséges anyag Flipchart papír, markerek, szórólapok nyomtatott táblázatokkal minden 
résztvevő számára 

Online A gyakorlat hasonló módon online környezetben is elvégezhető. 
 

10.2. gyakorlat: Mi az a felmondás? 

Időtartam  15 perc 



32 
 

 
Leírás (részletes 
leírás a segítő 
számára, beleértve 
az összefoglaló 
kérdéseket) 

Kezdje a kérdéssel: "Hogy vagy ma?". Figyelmesen hallgassa meg a válaszokat a 
szobában, majd távozzon. Várja meg a szobán kívül, amíg a kísérők visszahívják. 
(Ha a résztvevők közül senki nem jön vissza, 5 perc múlva jöjjön vissza). 
Amikor visszatér a terembe, kezdje el elemezni a helyzetet, és kérdezze meg a 
résztvevőket: „Szerinted mi történt itt? és "Hogy érezted magad ebben a 
helyzetben?". Miután összegyűjtött néhány gondolatot és véleményt a 
csoporttól, mondja el, hogy van néhány új információja a számukra – „Nézd, ez 
volt számunkra a tanfolyam vége. Mi a véleménye erről az információról?" 
Kezdje el további véleményeket gyűjteni a résztvevőktől. 
 
Ezután nyisson meg egy új kérdéssort a résztvevőknek: 
- "Hogyan kellett volna ezt az információt megadnunk, hogy világosan 
megértse, hogy a tanfolyamnak vége?" 
- "Hogyan kell kezelni a bezárást ilyen helyzetben?" 
- "Hol találkozhatunk ezzel a helyzettel az SL folyamatban?" 
- "Találsz valami konkrétumot az SL projekt lezárásával kapcsolatban?" Ön 
szerint miben különbözik bármely más projekttől? 
Ha ketten vagytok, az egyik vezesse a beszélgetést a résztvevőkkel, a másik 
pedig írja fel a flipchart-ra a résztvevőktől érkező legfontosabb gondolatokat a 
felmondás kapcsán. 
 
A beszélgetés végén zárja le a témát azzal, hogy hangsúlyozza, hogy bizonyos 
elemeket be kell tartani a folyamat teljes lezárásához, és mondjon példákat az 
ötletbörze során felírt listából. 
Hangsúlyozhat bizonyos elemeket, amelyekről úgy gondolja, hogy a 
legrelevánsabbak a beszélgetésben, hogy a résztvevők teljes mértékben 
megértsék, melyek a service learning folyamat megfelelő lezárásának elemei. 

Szükséges anyag Flipchart papír, markerek 

Online  A gyakorlat hasonló módon online környezetben is elvégezhető. 

 

10.3. gyakorlat: Ünneplés 

Időtartam  30 perc 

Leírás (részletes 
leírás a segítő 
számára, beleértve 
az összefoglaló 
kérdéseket) 

Folytassa azzal, hogy bevezeti a beszélgetésbe az ünneplést, és elmagyarázza, 
miért játszik fontos szerepet az SL projekt folyamatában. 
(A vitát akár azzal is kezdheti, hogy valami ilyesmit mond: "Most, hogy tudjuk, 
hogyan kell megfelelően lezárni a szolgáltatást bővítő projekteket, 
ünnepelnünk kell!") 
 
Oszd a résztvevőket 3-4 fős csoportokba, és kérd meg őket, hogy találjanak 
együtt módot a service learning projekt végének megünneplésére. 
 
A résztvevők konkrét példákat kapnak a már megvalósult SL-projektekről. 
Igyekeznek a lehető legtöbb ünnepi ötletet kidolgozni, amelyek egy adott 
projektre vonatkoznak, figyelembe véve az érintettek típusát és a projekt 
eredményeit. 
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A résztvevőknek 15 percük van arra, hogy csoportos prezentációt készítsenek 
az általuk azonosított ünneplési módszerekről, valamint rövid tájékoztatást 
adnak arról, hogy a megvitatott projekt ünnepi típusa különbözik a többi SL 
projekttől. 
Minden csapatnak 5 perce lesz arra, hogy bemutassa munkáját a többi 
résztvevő előtt. 
Az előadások végén röviden foglalja össze, mennyire fontos időt szakítani az SL 
projektek befejezésének megünneplésére. 

Szükséges anyag Flipchart papír, markerek, példák SL projektekre 

Online  A gyakorlat hasonló módon online környezetben is elvégezhető. 

 

11. TÉMA: A KÉPZÉS ÉRTÉKELÉSE 

Téma Tanulási célok: Mód: Idő szükséges 

Képzés 
értékelése 
 

értékelje a képzést és a saját 
oktatásának előnyeit 
 

11.1. gyakorlat: 
Vissza az 
elvárásokhoz 
 
11.2. gyakorlat: 
Cinquain 
 
11.3. gyakorlat: 
Pizza értékelés + 
értékelő kérdőív 
kitöltése 

25 perc 

 

11.1. gyakorlat: Vissza a várakozásokhoz 

Időtartam 5 perc 

Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

A résztvevők a képzés kezdetétől visszatérnek a képzéssel kapcsolatos 

elvárásaikhoz. Verbálisan értékelik, hogy teljesültek-e. 

 

Szükséges anyag  

Online  A gyakorlat hasonló módon online környezetben is elvégezhető. 

 

11.2. gyakorlat: Cinquain 

Időtartam 10 minút  

Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

A Cinquain egy olyan reflexiós módszer, amely összefoglalja a témával 
kapcsolatos információkat, rövid kifejezések formájában tükrözi a fontos 
gondolatokat, érzéseket és hiedelmeket. Használható csoportosan vagy 
egyénileg. 
 
Adja meg a résztvevőknek ezt az utasítást: 
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1. sor: téma neve - egy szó - főnév 
2. sor: a téma leírása - két szó - melléknevek 
3. sor: a témához kapcsolódó történet - három szó - igék 
4. sor: egy mondat - négy szó - érzelmi viszonyt, a témához való 
viszonyulást mutat be 
5. sor: a téma szinonimája az első sorból - egy szó - asszociáció - a téma 
lényegének összefoglalása 
Az eredmények bemutatása a csoportban. 
 

Szükséges anyag papír és toll 

Online  A gyakorlat hasonló módon online környezetben is elvégezhető. 

 

11.3. gyakorlat: Pizza értékelő és értékelő kérdőív 

Időtartam 10 perc 

Leírás (részletes leírás a 
segítő számára, 
beleértve az 
összefoglaló 
kérdéseket) 

A flipchart-táblára egy kört rajzolunk, amely szeletekre van osztva, és egy 
pizzára hasonlít. Minden pizza egy-egy képzési elemet takar: szállás, 
szervezetekkel való kommunikáció, tartalom, trénerek stb. Minden 
résztvevő eljön, és elégedettségi szintjének megfelelően minden szeletre egy 
pontot helyez. 
Írásbeli kérdőív: A résztvevőktől visszajelzést kell adni és a már elkészített 
értékelő kérdőíveket kitölteni. 

Szükséges anyag elkészített flipchart pizza minősítéssel 
értékelő kérdőíveket készített 

Online  A gyakorlat hasonló módon online környezetben is elvégezhető. 

 


