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1. WPROWADZENIE
Wiele organizacji i osób pracujących z młodzieżą postrzega wolontariat jako szansę eduka-

cyjną, ale nie wykorzystuje w pełni jego potencjału. Zachowanie w wolontariacie równowagi 
między edukacją i  rozwojem osobistym wolontariusza z  jednej strony, a zaspokajaniem rze-
czywistych potrzeb społeczności z drugiej strony, nie zawsze jest łatwe. I to zarówno w wo-
lontariacie lokalnym jak i międzynarodowym. Często kładzie się silny nacisk na działanie po-
mocowe i  zaspokajanie potrzeb beneficjentów bez zwrócenia uwagi na proces uczenia się. 
Koordynatorzy wolontariatu i osoby pracujące z młodzieżą zazwyczaj uważają, że uczenie się 
przez wolontariat odbywa się automatycznie. I kiedy trzeba rozpoznać i zweryfikować proces 
pozaformalnego uczenia się, mają trudności z nazwaniem jego efektów na podstawie doświad-
czeń wolontariuszy.

Service-learning łączy działania pomocowe na rzecz społeczności z  edukacją. Tę metodę 
pracy z wolontariuszami warto promować w edukacji formalnej i pozaformalnej lub jako spo-
sób na łącznie ich obydwu. Wyniki badań sugerują, że Service-learning ma pozytywny wpływ 
na młodych ludzi w kilku obszarach. Chodzi m.in. o rozwój tzw. kompetencji kluczowych (np. 
umiejętności komunikacyjnych, przywódczych, współpracy z innymi, rozumienia różnych kultur, 
odpowiedzialności, uczenia się, umiejętności rozwiązywania problemów, krytycznego myśle-
nia) oraz zaangażowanie obywatelskie i wzmacnianie młodych ludzi w przekonaniu, że mogą 
przyczynić się do zmian społecznych. Potencjał Service-learningu w krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej nie został jeszcze wystarczająco wykorzystany ze względu na brak struktur, 
kompetencji i doświadczenia w tworzeniu strategii pracy tą metodą. Service-learning powstał 
w Stanach Zjednoczonych. Przy przenoszeniu go na grunt europejski trzeba wziąć więc pod 
uwagę inny kontekst społeczny i kulturowy oraz potrzeby związane z zaangażowaniem w ży-
cie społeczeństwa obywatelskiego i lokalnych społeczności.

W ramach projektu Erasmus+ „Wolontariat szansą edukacyjną – EDUVOL” organizacje part-
nerskie projektu dążą do poprawy jakości i trafności oferty edukacyjnej w zakresie wdrażania 
metody Service-Learning w pracy z młodzieżą, wzmocnienia zdolności organizacji i osób pra-
cujących z młodzieżą, praktycznego wdrażania tej metody i możliwości jej realizacji we współ-
pracy z lokalnymi i międzynarodowymi wolontariuszami młodzieżowymi oraz podniesienia ja-
kości pracy z młodzieżą przede wszystkim w obszarze wolontariatu.

W związku z tym publikujemy serię materiałów dla osób pracujących z młodzieżą i innych osób 
zainteresowanych i otwartych na wprowadzenie metody Service-learningu w pracy z młodzieżą  
w swoich organizacjach.

Podręcznik ten ma zapewnić wsparcie trenerom, którzy zdecydują się na przeprowadzenie 
szkolenia dotyczącego metody Service-learning w pracy z młodzieżą. W naszej publikacji tre-
nerzy znajdą opis struktury szkolenia i  jego dokładnego przebiegu oraz dodatkowe pomysły, 
narzędzia i metody przydatne w skutecznym jego przeprowadzeniu. Pamiętajcie, że podczas 
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szkolenia należy zapewnić każdemu z uczestników bezpieczną przestrzeń do aktywności i wy-
rażania własnych opinii. Propozycje oparte są na doświadczeniach i pracach partnerów pro-
jektu EDUVOL oraz wynikach pilotażu, w ramach którego przeprowadzono projekty społeczne 
z młodzieżą zgodnie z metodą Service-learningu w 5 krajach Unii Europejskiej.

Zachęcamy, żeby do proponowanej przez nas struktury szkolenia trenerzy podchodzili ela-
stycznie i dostosowywali ją oraz metodologię do swoich doświadczeń oraz możliwości i umie-
jętności uczestników (w tym liczby obecnych i  ich wcześniejszych doświadczeń). Możliwości 
są naprawdę szerokie – od skrócenia szkolenia, podzielenia go na więcej modułów, skupienia 
się na konkretnych tematach czy efektach uczenia się lub zastosowania różnych metodologii. 
Trener powinien znać specyfikę pracy z młodzieżą i być do takiej pracy odpowiednio przygo-
towany. To znaczy, że od trenera wymaga się odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w plano-
waniu, organizowaniu i  realizacji programów edukacyjnych (formalnych lub pozaformalnych) 
oraz w korzystaniu z różnych metod. Podręcznik nie określa liczby trenerów potrzebnych do 
zrealizowania danego programu. Na ogół szkolenie jest prowadzone przez jedną lub dwie oso-
by, w zależności od ich doświadczenia i stanowiska w organizacji.

Szkolenie można przeprowadzić osobiście lub online. W podręczniku oferujemy kilka opcji 
działań w obu formułach.

W podręczniku posługujemy się terminami młodzież i osoby pracujące z młodzieżą. Młodzież 
to osoby w wieku 13-30 lat. W europejskiej polityce młodzieżowej ten przedział wiekowy za-
zwyczaj przypisywany jest młodzieży – zarówno przez Komisję Europejską, jak i Radę Europy 
(2004). Osoby pracujące z młodzieżą to osoby, które pracują w bezpośrednim kontakcie z mło-
dymi ludźmi i prowadzą działania mające na celu wspieranie ich rozwoju osobistego i społecz-
nego przez pozaformalne i nieformalne uczenie się. Osoby pracujące z młodzieżą mogą być 
profesjonalistami lub wolontariuszami, mogą być urzędnikami służby cywilnej lub pracownika-
mi organizacji pozarządowych (Komisja Europejska, 2015).
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Jana Šolcová2. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SZKOLENIA
Nazwa szkolenia: Service-learning w pracy z młodzieżą

Cel szkolenia: poznanie metody Service-learning i sposobów wdrożenia jej w pracy z mło-
dzieżą

Grupa docelowa szkolenia: osoby pracujące z młodzieżą, nauczyciele, edukatorzy i koordy-
natorzy wolontariatu – osoby zainteresowane nowymi metodami nauczania, bez względu na 
specjalizację i długość praktyki

Kompetencje i umiejętności kształcone w czasie szkolenia:

• Dostrzeganie potencjalnego wpływu i  korzyści wynikających ze stosowania w  pracy 
z młodzieżą metody Service-learningu;

• Rozumienie Service-learningu jako strategii edukacyjnej zorientowanej na społeczność 
i umożliwiającej wolontariuszom rozwój i uczenie się oraz umiejętność wyjaśnienia, czym 
jest Service-learning;

• Umiejętność wyjaśnienia koncepcji i zasad Service-learningu oraz rozumienie idei uczest-
nictwa młodzieży, włączenia społeczności lokalnej i działań społecznych oraz ich powią-
zania z celowym procesem zdobywania nowej wiedzy i umiejętności przez młodzież;

• Umiejętność odróżniania tradycyjnego wolontariatu od praktyk zawodowych/staży 
i Service-learningu;

• Znajomość różnych sposobów realizacji projektów service-learningowych;

• Umiejętność określenia etapów w realizacji projektów service-learningowych, związa-
nych zarówno z działaniami społecznymi, jak i z procesem uczenia się, a także dostrze-
ganie, w jaki sposób te dwa elementy przenikają się nawzajem i uzupełniają;

• Umiejętność przeprowadzenia badania potrzeb społeczności lokalnej oraz umiejętność 
szukania partnerów do projektów service-learningowych;

• Umiejętność postawienia celów edukacyjnych/rozwojowych i społecznych oraz dostrze-
gania tego, w jaki sposób są one ze sobą połączone;

• Umiejętność wsparcie uczestników w poddaniu refleksji ich procesu uczenia się, który 
następuje dzięki społecznemu zaangażowaniu;

• Umiejętność stworzenia własnego planu realizacji projektu service-learningowego 
w  pracy z  młodzieżą i  wdrożenia go, oceny i  udoskonalenia na podstawie wniosków 
z ewaluacji.
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Kryteria przystąpienia do szkolenia: nauczyciele, tutorzy i inne osoby pracujące bezpośred-
nio z młodzieżą, mające osobiste doświadczenie w projektach społecznych lub wolontariacie 
i zmotywowane do zastosowania wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia w przy-
szłości.

Metody i narzędzia wykorzystywane w szkoleniu: w szkoleniu wykorzystujemy podejście 
partycypacyjne i interaktywne (połączenie teorii i uczenia się przez doświadczenie, dostosowa-
ne do zasad uczenia się dorosłych). To zapewnia uczestnikom bezpieczeństwo, wzmacnia ich 
motywację i wspiera aktywny udział oraz przejrzystość procesu. Proponujemy również różne 
techniki i metody, w tym krótkie i przejrzyste prezentacje, symulacje – odgrywanie ról, pracę 
nad studiami przypadków oraz ćwiczenia do pracy w grupie i do pracy indywidualnej. Szkolenie 
nieustannie stwarza środowisko do wzajemnej komunikacji pomiędzy trenerami i uczestnikami 
oraz wymiany doświadczeń i porad.

Szkolenie może być prowadzone na żywo i online. W przypadku wersji online można skorzy-
stać z podobnych ćwiczeń jak w tradycyjnej wersji szkolenia, dostosowanych jednak do tego 
sposobu pracy. Aby szkolenie online było przyjemniejsze i  bardziej emocjonujące, zalecamy 
korzystanie z różnych ułatwiających taką formę narzędzi, np.: Mural, Jamboard, Padlet, Menti-
meter. Do przeprowadzenia spotkania online można wykorzystać różne platformy np.: Zoom, 
Google Meet, Microsoft Teams.

MURAL (mural.com) to cyfrowa przestrzeń robocza do wizualnej współpracy. Oferuje prze-
strzeń coworkingową online, która jest łatwa w użyciu i do której można zapraszać współpra-
cowników, nawet jeśli nie mają tam konta. Można wykorzystać ją do przeprowadzenia burzy 
mózgów, tworzenia planów i robić prawie to wszystko, co na zwykłej, ogromnej ścianie, czyli 
pisać teksty, dodawać posty, obrazy, linki, rysować i tak dalej. Co więcej, nie ma ograniczeń co 
do wielkości ściany.

JAMBOARD ( jamboard.google.com) to cyfrowa tablica, która umożliwia wspólną pracę 
w czasie rzeczywistym. Jest bardzo prosty w obsłudze, daje możliwość robienia kolorowych 
notatek post-it, jednoczesnego wklejania zdjęć itp.

PADLET (padlet.com) to kolejna cyfrowa tablica samoprzylepna, która umożliwia wspólną 
pracę w czasie rzeczywistym. Zaletą Padletu jest to, że daje możliwość tworzenia tablic w róż-
nych formach – tabel, osi czasu, map itp.

Czas trwania szkolenia: zależy od liczby uczestników i  formy szkolenia. Szkolenie można 
przeprowadzić w ciągu 2 dni z trwającą pół dnia prezentacją, ale można je również zorganizo-
wać podczas kilku spotkań na żywo lub online. Całkowity czas trwania szkolenia bez przerw to 
14 godzin szkoleniowych (14 x 45 minut).

Minimalna i maksymalna wielkość grupy: minimum 10 osób, maksimum 20.
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System oceny efektywności szkolenia: po szkoleniu uczestnicy opracowują plan realizacji 
projektu service-learningowego we własnej organizacji.

Ewaluacja szkolenia: każdy uczestnik będzie miał możliwość ocenienia szkolenia i jego ele-
mentów za pomocą kwestionariusza, zawierającego pytania otwarte i zamknięte. Jedna część 
ankiety dotyczy samooceny zdobytych przez uczestnika wiedzy i umiejętności.

Wymagania zawodowe dla trenerów: trenerzy powinni mieć doświadczenie szkoleniowe 
lub posiadać umiejętności pracy z grupą i prowadzenia facylitacji procesów edukacyjnych. Po-
nadto powinni też mieć wiedzę i doświadczenie związane z pracą metodą Service-learning lub 
pracą z wolontariuszami.
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3. SZKOLENIE W WERSJI ONLINE – WSKAZÓWKI
Czasami uczestnikom trudno jest skoncentrować się przez cały dzień lub całą sesję onli-

ne. Zalecamy stosowanie energetyzerów pomiędzy poszczególnymi modułami lub nawet 
w ich trakcie, dzięki czemu uczestnik poczuje się bardziej wypoczęty i będzie mógł efektywniej 
uczestniczyć w zajęciach.

POKÓJ-KAMIEŃ – ENERGETYZER DLA UMYSŁU

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ciało musi się obu-
dzić, czasami jednak nasz mózg również tego potrzebuje. 
Ta gra ma 3 tury. W pierwszej turze liczysz do trzech i na 
trzy robisz dłonią znak V (symbol pokoju) i liczysz ponow-

nie. Za drugim razem, gdy dojdziesz do trójki, robisz dłonią znak kamienia (taki jak w grze „Pa-
pier, kamień, nożyce”). Następnie naprzemiennie przechodzisz między nimi, aż stanie się to 
łatwe. W drugim etapie robisz to samo drugą ręką. W trzecim etapie naprawdę się obudzisz, 
ponieważ na trzy jedna ręka pokazuje V (symbol pokoju), a druga kamień. A następnym razem, 
gdy dojdziesz do trójki, znak kamienia i V pokazujesz drugą dłonią (nie tą, którą poprzednim 
razem) i tak dalej. Gdy zadanie stanie się łatwe, licz szybciej!

POKAŻ NAM, ZA CZYM STOISZ

Trener wypowiada zdanie (np. kocham wiosnę) i prosi uczestników, aby swoimi pozycjami 
przed kamerą pokazali, w jakim stopniu zgadzają się z tym stwierdzeniem. Jeśli się zgadzają, 
powinni podejść naprawdę blisko monitora/kamery, niemalże wbić nos w kamerę. Jeśli się nie 
zgadzają, powinni cofnąć się o krok (o ile pozwala im na to pomieszczenie) lub po prostu wyjść 
całkowicie poza zasięg kamery. Trener może przygotować więcej takich wypowiedzi lub zapro-
sić uczestników do wypowiadania się na zmianę.

SKANOWANIE CIAŁA

Przeprowadź dla uczestników krótką, odprężającą medytację. Używaj delikatnego, miękkiego 
głosu i nie spiesz się. Oto przykład, chociaż możesz znaleźć ich o wiele więcej:

Skup uwagę na swoim ciele. Możesz zamknąć oczy, jeśli ci to odpowiada. Zauważ swoje 
ciało siedzące gdziekolwiek siedzisz, poczuj ciężar ciała na krześle, na podłodze. Weź kilka 
głębokich oddechów. Następnie zaczerpnij więcej powietrza, ożywiając ciało. Kiedy wydychasz 
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powietrze, poczuj głębszy relaks. Zauważ swoje stopy na podłodze, poczuj wrażenie stóp do-
tykających podłogi – ciężar i ciśnienie, wibracje, ciepło. Dostrzeż swoje nogi na krześle – nacisk, 
pulsowanie, ciężkość, lekkość. Zwróć uwagę na swoje plecy oparte o krzesło. Skieruj uwagę na 
okolice brzucha. Jeśli Twój żołądek jest napięty, pozwól mu się rozluźnić. Weź oddech. Zwróć 
uwagę na swoje ręce. Czy Twoje ręce są napięte? Sprawdź, czy potrafisz je rozluźnić. Zwróć 
uwagę na swoje ramiona. Poczuj w nich wszelkie doznania. Rozluźnij ramiona. Zwróć uwagę na 
szyję i gardło. Rozluźnij je. Zrelaksuj się. Rozluźnij szczękę. Rozluźnij mięśnie twarzy. Następnie 
zauważ, że całe Twoje ciało jest obecne. Weź jeszcze jeden oddech. Bądź świadom swojego 
ciała najlepiej, jak potrafisz. Weź oddech. A kiedy będziesz gotowy, otwórz oczy.

TIP-TOP, CZYLI PODSUMOWANIE I OCENA DNIA

Przygotuj arkusz pracy online (może to być Jamboard, Padlet, Mural, flipchart online itp.)  
z 2 obszarami: TIP i TOP. Poproś uczestników, aby zapisali wszelkie wskazówki lub sugestie, 
jakie mają na następny dzień szkolenia – wszystko, co można poprawić nich zapiszą w obsza-
rze TIP. Poproś ich też, żeby pomyśleli o najważniejszych wydarzeniach dnia, chwilach, które 
najbardziej im się podobały i momentach „aha!” – zapisz je w obszarze TOP.

Przeczytaj je i przypomnij na początku następnego dnia.
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4. STRUKTURA SZKOLENIA

DZIEŃ PIERWSZY

TYTUŁ CZAS
REZULTATY

Po ukończeniu tego modułu uczest-
nicy będą…

ZAWARTOŚĆ 
MERYTORYCZNA

CZĘŚĆ 1

Wprowadzenie do 
szkolenia

45

• Znali cele i strukturę szkolenia;

• Rozpoznawali oczekiwania i oba-
wy uczestników szkolenia;

• Umieli zebrać od grupy zasady 
obowiązujące na szkoleniu, które 
pomogą wszystkim, jak najlepiej 
z niego skorzystać;

Wprowadzenie do szkolenia 
i przedstawienie uczestników.

Zebranie oczekiwań i obaw.

Stworzenie kontraktu na 
szkolenie.

CZĘŚĆ 2

Service-learning – 
podstawy,

koncepcja oraz 
różnice między 
Service-learnin-

giem, tradycyjnym 
wolontariatem, 

działaniem eduka-
cyjnym i stażem/
praktyką zawo-

dową 

60

• Rozumieli Service-learning jako 
narzędzie edukacyjne, na które 
składają się następujące elemen-
ty: działanie społeczne, proces 
uczenia się, refleksja nad proce-
sem uczenia się i przywództwo 
młodzieży;

• Rozumieli Service-learning jako 
proces obustronny;

• Rozumieli, czym jest tradycyjny 
wolontariat, staż/praktyka za-
wodowa, działanie edukacyjne 
i Service-learning oraz dostrze-
gali różnice między nimi;

• Potrafili określić, kiedy działanie 
społeczno-edukacyjne prowa-
dzone jest zgodnie z metodologią 
Service-learningu;

• Umieli przemodelować działania 
społeczne z młodzieżą tak, by 
były prowadzone zgodnie z me-
todologią Service-learningu;

Wyjaśnienie głównych zało-
żeń metody.

Różnice między Service-le-
arningiem, tradycyjnym wo-
lontariatem, działaniem edu-
kacyjnym i stażem/praktyką 
zawodową.

CZĘŚĆ 3

Service-learning – 
zasady 

50

• Potrafili wyjaśnić zasady Service-
-learningu;

• Potrafili podać różne przykłady 
obrazujące zasady Service-lear-
ningu w praktyce;

Zasady Service-learningu.

Zasady w praktyce.
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CZĘŚĆ 4

Etapy projektu 
oraz role i zadania 

uczestników

45

• Potrafili podać kolejne etapy reali-
zacji projektu metodą Service-le-
arningu, wyjaśnić, na czym po-
legają i wymienić zadania z nimi 
związane;

• Potrafili nazwać główne zada-
nia w pracy tutora pracującego 
z młodzieżą metodą Service-
-learningu na każdym z etapów 
projektu;

Etapy projektu realizowanego 
metodą Service-learningu

Role i zadania uczestników 
projektu

CZĘŚĆ 5

Badanie potrzeb
55

• Potrafili wyjaśnić potrzebę prze-
prowadzenia badania potrzeb 
w kontekście metody Service-le-
arningu;

• Znali metody na przeprowadze-
nie badania potrzeb;

• Dostrzegali znaczenie badania 
potrzeb w całym procesie pracy 
metodą Service-learningu;

Badanie potrzeb

CZĘŚĆ 6

Cele
60

• Potrafili stawiać cele edukacyjne/
rozwojowe (w odniesieniu do 
potrzeb uczestników) i społeczne  
(w odniesieniu do badania po-
trzeb);

Stawianie celów edukacyj-
nych/rozwojowych  
i społecznych

CZĘŚĆ 7

Opracowanie pla-
nu projektu

30

• Potrafili sprawdzić powiązania 
między potrzebami społeczności 
lokalnej, celami edukacyjnymi/
rozwojowymi i działaniami spo-
łecznymi;

• Potrafili użyć szablonu do plano-
wania projektu;

Diagram Venna.

Szablon planu projektu.

CZĘŚĆ 8

Refleksja 
45

• Potrafili dostrzec znaczenie pro-
cesu refleksji w realizacji projektu 
metodą Service-learningu;

• Potrafili zadawać pytania uła-
twiające uczestnikom refleksję 
nad tym, co dzieje się w projekcie;

• Znali różne metody refleksji  i po-
trafili wybrać odpowiednią do 
potrzeb;

Refleksja w Service-learningu

Pytania ułatwiające refleksję

Metody refleksji
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CZĘŚĆ 9

Monitorowanie  
i ewaluacja 

90

• Dostrzegali wagę ewaluacji, mo-
nitorowania działań i prowadze-
nia dokumentacji w projekcie i ich 
związki między sobą;

• Potrafili wymienić różne możliwe 
narzędzia monitorowania działań 
projektowych;

• Potrafili określić, kto powinien 
być zaangażowany w ewaluację 
konkretnego projektu service-le-
arningowego i ułożyć pytania do 
ewaluacji.

Ewaluacja, monitorowanie 
i dokumentacja

Narzędzia do monitorowania 
działań projektowych

Różnice między monitoro-
waniem działań w projekcie 
a ewaluacją

CZĘŚĆ 10

Promocja,  zakoń-
czenie i świętowa-

nie sukcesów

90

• Dostrzegali znaczenie prowadze-
nia działań związanych z infor-
mowaniem o projekcie service-le-
arnignowym i jego promocją;

• Znali różne metody komunikacji;

• Potrafili użyć proponowanych 
narzędzi w promocji projektu;

• Rozumieli znaczenie zakończenia 
projektu i świętowania sukcesów 
w całym procesie Service-lear-
ningu;

• Potrafili wybrać i wykorzystać 
konkretne narzędzia, żeby zorga-
nizować zakończenie projektu;

• Potrafili określić różne rodzaje 
interesariuszy i dopasować 
najbardziej pasujące do nich 
sposoby zakończenia projektu 
i świętowania jego sukcesów;

Promocja i komunikacja w ca-
łym projekcie service-learnin-
gowym 

Planowanie i komunikacja

Zakończenie projektu

Świętowanie sukcesów

CZĘŚĆ 11

Ewaluacja szko-
lenia

25

• Umieli dokonać ewaluacji szkole-
nia i określić korzyści, jakie z nie-
go wynieśli, w kontekście swojej 
dalszej pracy metodą Service-le-
arningu.

Ewaluacja szkolenia

PO KILKU TYGODNIACH

Prezentacje 
planów wdro-
żenia projektów 
service-learnin-
gowych w pracy 
z młodzieżą

Zależy 
od liczby 
uczestni-
ków

• Mieli gotowy własny plan 
wdrożenia projektu servi-
ce-learningowego w pracy 
z młodzieżą.
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5. PRZEBIEG SZKOLENIA

CZĘŚĆ 1.  WPROWADZENIE DO SZKOLENIA

Temat: Cele: Metody: Czas trwania:

Wprowadzenie 
do szkolenia

• Określenie celów szkolenia
Ćwiczenie 1.1:  
Wprowadzenie do 
szkolenia

10 minut

Przedstawienie 
uczestników  
i trenerów

• Poznanie imion uczestników  
i integracja grupy  

Ćwiczenie 1.2.: 
Przedstawienie 
uczestników i ich 
doświadczeń zwią-
zanych z metodą 
Service-learningu

20 minut

Oczekiwania, 
obawy i zasady 

• Określenie oczekiwań i obaw gru-
py związanych ze szkoleniem

• Wypracowanie zasad obowiązu-
jących podczas szkolenia

Ćwiczenie 1.3.:  
Oczekiwania, obawy 
i zasady 

20 minut 

ĆWICZENIE 1.1: WPROWADZENIE DO SZKOLENIA

Czas trwania 10 minut

Opis  

Na początku szkolenia odnieś się do następujących kwestii:

• Przywitanie uczestników

• Przedstawienie trenerów i organizatorów

• Dlaczego tu jesteśmy?

• Praktyczne informacje związane z organizacją szkolenia

• Struktura szkolenia, stosowane metody

• Struktura podręczników do pracy metodą Service-learningu przygotowa-
nych w ramach projektu EDUVOL

Poproś uczestników, żeby napisali swoje imiona na kartkach samoprzylepnych 
i przykleili je na ramię lub w innym widocznym miejscu. To ułatwi Wam komuni-
kację podczas szkolenia.

Potrzebne materiały Kartki samoprzylepne i kolorowe flamastry

Online 

• Wyjaśnij zasady, jakie będą obowiązywały podczas szkolenia

• Wyjaśnij zasady związane z pracą online i ustawieniami aplikacji

• Poproś uczestników, żeby każdy  z nich podpisał się w komunikatorze 
w dolnym pasku swoim imieniem

• Dopytaj o kwestie związane z RODO 
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ĆWICZENIE 1.2.: PRZEDSTAWIENIE UCZESTNIKÓW I TRENERÓW

Czas trwania 20 minut (czas zależy od liczby uczestników)

Opis

Poproś uczestników, żeby każdy się przedstawił (wystarczy imię), powiedział 
z jakiej jest organizacji, wyjaśnił, czym się tam zajmuje i powiedział, czy miał już 
jakieś doświadczenia w pracy z wolontariuszami albo/i metodą Service-learnin-
gu.

Wylicz czas na osobę (czas zależy od liczby uczestników) i powiedz uczestni-
kom, ile mają czasu na przedstawienie się.

Kolejność wypowiedzi  można wyznaczać np. rzucając do siebie piłkę – oso-
ba, do której piłka została rzucona, wypowiada się. Rundkę zacznij Ty (trener) 
i pierwszy rzuć piłkę.

Potrzebne materiały Mała piłka, którą łatwo złapać

Online

Ćwiczenie można również przeprowadzić online. Przez Internet trudniej jest 
przełamać pierwsze lody, dlatego możesz wyznaczać kolejność wypowiedzi (za-
praszając po kolei następne osoby) lub stosując podobne ćwiczenie z wirtual-
nym przekazywaniem jakiegoś przedmiotu między uczestnikami, np. długopisu. 
W  tym ćwiczeniu uczestnik, który skończył mówić, wykonuje gest do kamery 
jakby przekazywał komuś np. długopis i mówi, komu go przekazuje. Ta osoba 
natomiast wykonuje gest jakby odbierała od niego dany przedmiot.
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ĆWICZENIE 1.3.:  OCZEKIWANIA, OBAWY I ZASADY

Czas trwania 20 minut

Opis

1. Poproś uczestników o napisanie na 4 różnokolorowych karteczkach odpo-

wiedzi na następujące pytania:
• Czego oczekuję od szkolenia?

• Czego oczekuję od grupy?

• Czego oczekuję od siebie?

• Czego się obawiam podczas tego szkolenia?

Po 5 minutach pracy indywidualnej uczestnicy podchodzą do flipcharta, który 
jest podzielony na cztery kolumny zgodnie z czterema wymienionymi pytania-
mi, i przyklejają każdą z karteczek w odpowiedniej kolumnie, wyjaśniając grupie 
to, co napisali. Następnie skomentuj oczekiwania, pokazując, jak szkolenie może 
sprostać wymaganiom uczestników. Jeśli podczas szkolenia nie można spełnić 
niektórych oczekiwań,  zaproponuj rozwiązanie, które może być pomocne.

Odnieś się do obaw, wyjaśniając lub pytając, co może je zmniejszyć. To pytanie 
może nakierunkować na stworzenie konkretnych zasad, które będą obowiązy-
wać podczas szkolenia, czyli na następną część tego ćwiczenia.

2. Przyklej dużą kartkę z napisem ZASADY lub KONTRAKT

Uczestnicy mogą zgłaszać zasady, dzięki którym będą czuć się dobrze podczas 
szkolenia. Możesz proponować zasady w odniesieniu do zebranych wcześniej 
oczekiwań i obaw. Gdy już zbierzecie wszystkie zasady, cała grupa zgadza się 
na nie i podpisuje się pod nimi.

Flipchart z zapisanym kontraktem umieść na ścianie w miejscu widocznym 
przez całe szkolenie.

3. Przedstaw plan szkolenia.

Potrzebne materiały Papier do flipcharta, długopisy/cienkie flamastry, post-ity

Online 
W wersji online można wykorzystać te same pytania. Warto też stworzyć 
współdzielony dokument,  w którym uczestnicy będą mogli przyklejać wirtualne 
post-ity, np. Jamboard, Mural.
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CZĘŚĆ 2: SERVICE-LEARNING – PODSTAWY.

KONCEPCJA ORAZ RÓŻNICE MIĘDZY SERVICE-LEARNINGIEM, WOLONTARIATEM, 
DZIAŁANIEM EDUKACYJNYM I STAŻEM/PRAKTYKAMI ZAWODOWYMI

Temat: Cele: Metody: Czas trwania:

Wprowadzenie 
do metody Servi-

ce-learningu

Rozumienie Service-learningu jako 
narzędzia edukacyjnego  
i obustronnego procesu

Umiejętność podania głównych 
elementów metody (działanie spo-
łeczne, proces uczenia się, refleksja 
nad procesem uczenia się, przy-
wództwo młodzieżowe)

Umiejętność wyjaśnienia, na czym 
polega metoda Service-learningu, 
oraz podania konkretnych przykła-
dów działań społecznych realizo-
wanych tą metodą

Ćwiczenie 2.1.:  Ogól-
na prezentacja metody 
Service-learningu  
z pokazaniem filmiku

25 minut

Porównanie 
Service-learningu  

z podobnymi 
sposobami pracy  

z młodzieżą 
(tradycyjnym 

wolontariatem, 
działaniami edu-
kacyjnymi, sta-

żami/praktykami 
zawodowymi)  

i określenie różnic

Zrozumienie cech charakterystycz-
nych każdego ze sposobów pracy 
z młodzieżą (tradycyjny wolon-
tariat, staże/praktyki zawodowe, 
działania edukacyjne, Service-le-
arning) 
 i różnic pomiędzy nimi

Umiejętność określenia, czy dane 
działanie społeczne jest zgodne 
z metodą Service-learningu

Ćwiczenie 2.2.: Róż-
nice między różnymi 
rodzajami pracy z mło-
dzieżą

20 minut

Przeformuło-
wanie danego 
sposobu pracy 
tak, by stał się 

zgodny  
z zasadami Servi-

ce-learningu

Umiejętność przeformułowania 
danego sposobu pracy z młodzie-
żą tak, by był zgodny z zasadami 
Service-learningu

Ćwiczenie 2.3.: Zrób-
my to zgodnie  
z metodą Service-lear-
ningu!

15 minut
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ĆWICZENIE 2.1:  OGÓLNA PREZENTACJA METODY SERVICE-LEARNINGU 
Z POKAZANIEM FILMIKU

Czas trwania 25 minut

Opis

Wykorzystaj prezentację zawierającą diagram (poniżej) do wyjaśnienia głów-
nych założeń metody Service-learningu i jej głównych elementów: działanie spo-
łeczne, proces uczenia się, refleksja nad procesem uczenia się i przywództwo 
młodzieżowe. Wyjaśnij, jak istotna jest rola tutora i pokaż korzyści, jakie przynosi 
uczestnikom udział w projektach service-learningowych.

Sam zdecyduj, których slajdów z  prezentacji chcesz użyć. Najprawdopodob-
niej nie będziesz mieć wystarczająco dużo czasu w tej części szkolenia, by użyć 
wszystkich.

SERVICE LEARNING
KROKI

PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE REALIZACJA

EWALUACJA/OCENAŚWIĘTOWANIE!

1. 2.

3.4.

Na koniec prezentacji pokaż uczestnikom jeden z filmików i przedyskutuj go 
z nimi. Skupcie się na 4 głównych elementach metody, wspomnianych powyżej.

Proponowane filmiki:

Project Water – Stay Healthy pokazuje cały proces realizacji projektu metodą 
Service-learningu – od początku do końca, czas trwania: 10 minut.

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

https://www.youtube.com/watch?v=m3SVINC_Uwc&feature=youtu.be
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Filmik dotyczący Service-learningu w Słowacji pokazuje 3 przykładowe projek-
ty, czas trwania: 5:08 minut.

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

SL: Real Life Apliccations for Learning – bardzo inspirujący filmik, pokazują-
cy projekt realizowany w szkole w USA, nie uwzględnia niestety 2 ważnych 
aspektów metody: badania potrzeb społeczności i przywództwa młodzieży. 
Jeśli zdecydujesz się na ten film, warto o tym wspomnieć. Czas trwania: 5:30 
minut. https://www.youtube.com/watch?v=7t30ZMX8uGw 

Żeby wyjaśnić założenia metody, możesz wykorzystać też któryś z tych filmi-
ków:

Etapy metody: 

https://www.youtube.com/watch?v=kFd-yiAfrmE

Service learning – definicja:

https://www.youtube.com/watch?v=L9AXsV3eulI

Oddziaływanie na społeczność lokalną i wpływ na uczestników: https://www.
youtube.com/watch?v=TzLlaypI5_I Po prezentacji i pokazaniu filmików, podejmij 
dyskusję z grupą dotyczącą tego, jakie inne metody pracy przypomina Service-
-learning.

Odpowiedź: można znaleźć podobieństwa do wolontariatu, działań edukacyj-
nych, staży/praktyk zawodowych. Po tym, jak uczestnicy je wymienią, przejdźcie 
do następnego ćwiczenia.

Potrzebne materiały
Prezentacja PPT (najlepiej, jeśli przygotujesz swoją, możesz jednak skorzystać 
ze slajdów z  udostępnionej przez nas prezentacji), komputer, projektor, ekran, 
Internet (żeby oglądać materiały online) albo ściągnięty film.

Online

W pracy online możesz łatwo zastosować to ćwiczenie, udostępniając prezenta-
cję (share screen) i w ten sam sposób pokazując filmiki lub w razie niewystarcza-
jącego Internetu, każdy z uczestników może obejrzeć film u siebie na komputerze 
– wystarczy, że wyślesz link.

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
https://www.youtube.com/watch?v=TzLlaypI5_I
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ĆWICZENIE 2.2.: RÓŻNICE MIĘDZY RÓŻNYMI RODZAJAMI PRACY Z MŁODZIEŻĄ

Czas trwania 20 minut

Opis

1. Podziel grupę na 3 zespoły – każdy z nich będzie miał za zadanie poddać 
analizie jeden z rodzajów pracy z młodzieżą: staże/praktyki zawodowe, wo-
lontariat lub działania edukacyjne. W ciągu 10 minut każdy z zespołów powi-
nien wypisać na jednym flipcharcie (w poziomie, podzielonym na pół) główne 
cechy danego rodzaju pracy z młodzieżą, próbując zrozumieć (na podstawie 
dotychczasowej wiedzy), co charakteryzuje dany rodzaj i jak różni się on od 
dwóch pozostałych sposobów pracy z młodzieżą.

2. Następnie na forum porównajcie wyniki pracy trzech grup. Pomóż grupie wy-
ciągnąć najważniejsze wnioski i wyjaśnij wątpliwości, podając przykłady (10 
minut).

3. W nawiązaniu do wcześniejszych charakterystyk staży/praktyk, wolontariatu 
i  działań edukacyjnych zaprezentuj grupie czwartą metodę – Service-lear-
ning. Dopytaj uczestników o różnice między tą metodą a trzema, nad którymi 
wcześniej pracowaliście.

W ćwiczeniu można posłużyć się diagramami, filmikami, kolorami – decyzja należy 
do trenera.

Potrzebne materiały Papier do flipcharta, markery, kolorowe kartki, większe post-ity

Online 

W wypadku szkolenia online do tych ćwiczeń warto wykorzystać możliwość pracy 
w pokojach ( jaką daje np. Zoom) i pozwolić uczestnikom pracować w podgrupach. 
Uczestnicy powinni też dostać dostęp do współdzielonych dokumentów/tablic, 
w których będą spisywać efekty swojej pracy.

ĆWICZENIE 2.3.: ZRÓBMY TO ZGODNIE Z METODĄ SERVICE-LEARNINGU!

Czas trwania 15 minut

Opis

Podziel grupę na dwa zespoły – A i B (można nazwać je dowolnie).

Każdemu z zespołów rozdaj dwie kartki z opisami odpowiadającymi dwóm różnym 
metodom pracy (staże/praktyki i wolontariat), np.:

• kartka 1. – opis stanowiska stażowego w wybranej organizacji  
z konkretnymi zadaniami i schematycznym programem stażu,

• karta 2. – opis konkretnych działań wolontariackich w tej samej organizacji.

Każda grupa czyta swoje materiały informacyjne, porównuje je ze sobą, wyszukuje 
różnic i zastanawia się, jak przekształcić propozycję wolontariatu i stażu w projekt 
service-learningowy.

Następnie poproś obydwie grupy o zaprezentowanie swoich ustaleń i wymienienie 
się pomysłami oraz uzgodnienie, co należy zmienić w sposobie planowania dzia-
łań, aby stały się sensownymi projektami service-learningowymi. Prowadź dysku-
sję, w razie potrzeby naprowadzaj na wnioski. Na kolorowych kartkach o różnych 
kształtach wypisuj główne elementy Service-learningu. Stworzą one coś w rodzaju 
listy kontrolnej, pokazującej, jakie warunki musi spełnić projekt, by został uznany za 
service-learningowy.
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Potrzebne 
materiały

Papier do flipcharta, markery, kolorowe kartki w różnych kształtach (np. koła, 
chmurki)

Online 

Ćwiczenie może zostać przeprowadzone analogicznie online – uczestnicy w  po-
dzespołach mogą pracować w podziale na pokoje (np. na Zoomie), a następnie już 
w całej grupie (bez podziału na pokoje) można omówić wyniki prac i stworzyć listę 
kontrolną.

CZĘŚĆ 3: SERVICE-LEARNING – ZASADY

Temat: Cele: Metody: Czas trwania:

Ogólne 
wprowadzenie 

do zasad
Określenie, czym jest zasada

Ćwiczenie 3.1:  
Lustereczko, luste-
reczko

5 minut

Zasady Service-
-learningu

Umiejętność wyjaśnienia zasad 
Service-learningu i zastosowania ich 
w praktyce

Ćwiczenie 3.2a.: 
Pokaż mi kartę

albo

Ćwiczenie 3.2b:  
Studia przypadków

45 minut

ĆWICZENIE 3.1: LUSTERECZKO, LUSTERECZKO

Czas trwania 5 minut

Opis

Napisz na tablicy słowo ZASADA i zapytaj uczestników, co ono znaczy i jakie są 
jego synonimy. Zapisz pomysły uczestników na tablicy. Następnie zadaj drugie 
pytanie: Dlaczego zasady są ważne w naszym życiu?

Wniosek: jest wiele sytuacji we wdrażaniu projektów Service-learningowych, 
w których nie będziecie mieć pewności, czy zmierzacie w dobrym kierunku. Ko-
rzystając z lustra zasad (trener może mieć ze sobą lustro jako rekwizyt) możecie 
obserwować, czy idziecie w dobrą stronę.

Potrzebne materiały Lustro, flipchart/stół, markery

Online W podobny sposób ćwiczenie można przeprowadzić online.
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ĆWICZENIE 3.2A: POKAŻ MI KARTĘ

Czas trwania 45 minut

Opis

Wyjaśnij, że teraz zajmiecie się zasadami Service-learningu. Rozdaj uczest-
nikom zasady wydrukowane na papierze A4 ( jedna zasada na jednej kartce). 
Niech uczestnicy dobiorą się w pary. Każda para dostaje jedną lub dwie zasady. 
W sali umieść w różnych miejscach obrazki lub zdjęcia i poproś uczestników 
o wybranie jednego z nich, związanego z zasadą (daj na to 5 minut). Następnie 
każda z par niech wyjaśni grupie swoją zasadę, wykorzystując wybraną ilustra-
cję.

Lista zasad:

• Różnorodność i przekrojowy charakter działań

• Powiązanie doświadczenia wolontariatu z celami i treściami edukacyjnymi

• Bilans korzyści

• Przywództwo młodzieży

• Refleksja nad doświadczeniem

• Elastyczność, różnorodność i możliwość wyboru

• Zabawa

• Uznanie

• Prymat potrzeb nad pomysłem

• Praca ze społecznością/ ludźmi, a nie dla nich

• Długoterminowość

• Uczenie się z własnego doświadczenia

• Atmosfera „pro-wolontariacka”

• Dorosły jako model

• Stopniowanie wymagań

• Inspiracja przykładami dobrych praktyk

• Ukierunkowana motywacja

• Poszanowanie dla specjalnych potrzeb

Potrzebne materiały

Zasady Service-learningu wydrukowane na kartce A4, obrazki i zdjęcia

(szerzej opisane zasady znajdziesz w  Podręczniku dla tutorów, edukatorów 
i nauczycieli w rozdziale 2. „Zasady Service-learningu w pracy z młodzieżą”)

Online 
W  szkoleniu online podziel uczestników na pary, przenieś ich do pracy  
w pokojach i udostępnij im plik z różnymi obrazkami. Zadanie do wykonania jest 
takie samo jak przy ćwiczeniu na żywo.
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ĆWICZENIE 3.2B: STUDIA PRZYPADKÓW

Czas trwania 45 minut

Opis

Podziel uczestników na 3-4 grupy. Zadaniem każdej z grup będzie przeanalizo-
wanie kilku studiów przypadków z projektów service-learningowych, nazwanie 
problemu, który pojawił się podczas danego projektu i odnalezienie zasady, która 
powinna zostać uwzględniona, żeby rozwiązać problem.

Każda z grup zaprezentuje wyniki swojej pracy na forum.

Zwracaj uwagę jako trener na rolę zasad – nie mają wprowadzać żadnych ogra-
niczeń, mają być pomocne i wspierać proces podejmowania decyzji.

Potrzebne materiały

Opisy studiów przypadków (możesz wykorzystać opisy projektów z Podręcznika 
dla tutorów, edukatorów i  nauczycieli) + lista zasad Service-learningu (szerzej 
opisane zasady znajdziesz w Podręczniku dla tutorów, edukatorów i nauczycieli 
w rozdziale 2. „Zasady Service-learningu w pracy z młodzieżą”)

Online W podobny sposób ćwiczenie można przeprowadzić online.

CZĘŚĆ 4: ETAPY PROJEKTU ORAZ ROLE I ZADANIA UCZESTNIKÓW

Temat Cele: Metody: Czas trwania:

Etapy projektu 
service-learnin-
gowego

Wyjaśnienie etapów projektu service-
-learningowego i zadań związanych 
z danymi etapami

Ćwiczenie 4.1

Diagram – etapy 
Service-learningu

5 minut

Etapy projektu 
service-learnin-
gowego oraz role 
i zadnia uczestni-
ków projektu

Umiejętność określenia kolejności eta-
pów projektowych i głównych zadań 
z nimi związanych oraz tego, kto po-
winien wziąć za nie odpowiedzialność 
(tutor czy młodzież)

Ćwiczenie 4.2a

Kolejność etapów

albo

Ćwiczenie 4.2b 
Studia przypadków

40 minut
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ĆWICZENIE 4.1:   DIAGRAM – ETAPY SERVICE-LEARNINGU

Czas trwania 5 minut

Opis

Przy użyciu diagramu pokazującego cztery główne etapy Service-learningu wy-
jaśnij grupie, na czym polega każdy z nich i z jakimi wiąże się zadaniami. Możesz 
wykorzystać metaforę drużyny suberbohaterów przygotowujących się do misji 
ocalenia świata.

SERVICE LEARNING
KROKI

PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE REALIZACJA

EWALUACJA/OCENAŚWIĘTOWANIE!

1. 2.

3.4.

Etapy metody Service-learningu są opisane w Podręczniku dla tutorów, eduka-
torów i nauczycieli (rozdział 3. „Service-learning jako proces”)  
i w Podręczniku dla młodzieży (rozdział 4. „Service-learning – etapy projektu”)

Potrzebne materiały Diagram „Service-learning – etapy”

Online W analogiczny sposób można przeprowadzić to ćwiczenie online.
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ĆWICZENIE 4.2A: KOLEJNOŚĆ ETAPÓW

Czas trwania 40 minut

Opis

Przed warsztatem wydrukuj listę zadań i potnij ją tak, żeby każde z zadań było 
na oddzielnym pasku papieru.

Podziel grupę tak, by jej uczestnicy pracowali w dwie lub trzy osoby. Każda z par/
grup powinna dostać zestaw pasków z wydrukowanymi zadaniami. Poproś gru-
py, by uporządkowały paski w  kolejności chronologicznej, czyli takiej, w  jakiej 
zadania byłyby podejmowane podczas realizacji projektu. Dopowiedz, że część 
zadań może być realizowana równolegle albo w różnych momentach. Zespoły 
powinny również zdecydować, kto w przypadku każdego z zadań powinien być 
za nie odpowiedzialny – tutor czy młodzież.

Grupy będą potrzebować około 6-8 minut, żeby przygotować odpowiedzi. Kiedy 
już będą gotowe, przedyskutujcie wspólnie kolejność zadań i to, kto ponosi za nie 
główną odpowiedzialność (tutor czy młodzież).

• Lista wybranych zadań (ułożona chronologicznie):

• Ustalenie sposobu/ów komunikacji w zespole.

• Sprawdzenie, czego potrzebuje wasza okolica.

• Przemyślenie, jak na tę potrzebę możecie odpowiedzieć i giełda pomysłów.

• Wybór pomysłu na działanie.

• Sprawdzenie pomysłu z przedstawicielami/reprezentantami grupy, dla któ-
rej chcecie zrealizować projekt.

• Modyfikacja ( jeśli potrzebna) pomysłu po konsultacjach z przedstawiciela-
mi/reprezentantami grupy, dla której chcecie zrealizować projekt.

• Postawienie sobie przez uczestników celów edukacyjnych.

• Podział zadań w zespole.

• Zaplanowanie budżetu.

• Realizacja wydarzenia/wydarzeń projektowych.

Podsumowanie i ewaluacja projektu.

• Spotkanie na zakończenie projektu (z gośćmi lub bez, z certyfikatami).

• Świętowanie zakończenia projektu.

• Procesy zachodzące w trakcie trwania całego projektu:

• Refleksja nad działaniami i zachodzącym procesem uczenia się.

• Monitoring działań.

Pamiętaj, że ta lista nie jest pełna. Możesz ją uzupełnić o inne zadania, np. pro-
mocję projektu. Kolejność wykonywania zadań też nie jest sztywna, część z nich 
może znaleźć się w innym miejscu. I o tym też warto wspomnieć.

Potrzebne materiały Lista z zadaniami – wydrukowana i pocięta (dla każdej z grup)

Online

W  pracy online przy tym ćwiczeniu warto wykorzystać Jamboard. Przygotuj 
przed warsztatami post-ity na Jambordzie z wypisanymi poszczególnymi zada-
niami i wymieszaj je na tablicy tak, by nie były ułożone chronologicznie. Dzięki 
temu grupa będzie mogła je poprzestawiać i zaproponować kolejność.
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ĆWICZENIE 4.2B:   STUDIA PRZYPADKÓW

Czas trwania 40 minut

Opis

Podziel grupę tak, by jej uczestnicy pracowali w dwie lub trzy osoby. Każdy 
z zespołów dostanie do przemyślenia jedno studium przypadku.

Zadaj następujące pytania do pracy:

Którego lub których z etapów Service-learningu dotyczą opisane działania?

Z jakimi trudnościami mierzyli się uczestnicy i tutor podczas realizacji projektu? 
Czy sobie z nimi poradzili? Jak?

Jaka powinna być rola tutora, a jaka rola zespołu (młodzieży) w tym przypadku?

Grupy będą potrzebowały ok. 10 minut na przedyskutowanie przypadków  
i przygotowanie odpowiedzi. Gdy będą już gotowe, niech zaprezentują swoje 
przypadki i odpowiedzi. Następnie przedyskutujcie je wszyscy wspólnie.

W zależności od tego, ile macie czasu, możesz zdecydować, żeby przedyskuto-
wać z całą grupą tylko wybrane przypadki.

Proponowane do dyskusji studia przypadków:

1. Bardzo chcieliśmy zaangażować się w pomoc w schronisku dla zwierząt. 
Chcieliśmy wyprowadzać psy i przygotować akcję adopcyjną kotów na Facebo-
oku na Dzień Kota. Gdy poszliśmy do schroniska z tymi pomysłami, dowiedzie-
liśmy się, że psy mogą wyprowadzać tylko osoby pełnoletnie, a nikt z nas nie 
miał jeszcze 18 lat. W schronisku powiedzieli nam też, że nie są zainteresowani 
akcją adopcyjną na Dzień Kota i zaproponowali, żebyśmy zrobili zbiórkę koców 
i karmy, którą zgodziliśmy się przeprowadzić. Niezbyt jednak podobała nam się 
taka praca i nie zebraliśmy zbyt wiele. Wolelibyśmy mieć kontakt ze zwierzęta-
mi albo chociaż zrobić coś, dzięki czemu część zwierząt zyskałoby dom. Po tym, 
jak zakończyliśmy projekt, zostaliśmy z poczuciem, że dla zwierząt niemal nic 
się nie zmieniło.

2. Trenuję boks i bardzo chciałem jakoś podzielić się tym z innymi. Wymyśliłem, 
że mógłbym przeprowadzić kilka darmowych treningów dla dzieciaków promu-
jących ten sport. Przekonałem do tego pomysłu Adriana i Kacpra i zaczęliśmy 
działać. Znaleźliśmy salę na treningi, dogadaliśmy się z trenerem z klubu, przy-
gotowaliśmy plakaty informacyjne, które porozwieszaliśmy, przekazaliśmy też 
informacje w szkole. Na treningi przyszła jednak tylko 1 osoba.

3. Przygotowywaliśmy paczki dla osób z ośrodka dla uchodźców na święta. 
Mieliśmy już zebrane pieniądze, które podzieliliśmy między siebie, żeby kupić 
potrzebne rzeczy. I umówiliśmy się na sobotę na spotkanie, na które każdy miał 
przyjechać z zakupami, żebyśmy wspólnie je zapakowali. Część rzeczy to były 
prezenty, więc pakowaliśmy je w kolorowe papiery i torebki. Na spotkaniu nie 
pojawiła się jedna z dziewczyn, która miała zrobić część zakupów. Dzwoniliśmy 
do niej, ale najpierw nie odbierała. Kiedy w końcu udało się z nią połączyć, oka-
zało się, że nie kupiła potrzebnych rzeczy i dopiero to zrobi. Czekaliśmy na nią 
ponad 2 godziny, wszystko się przedłużyło.

4. Organizowaliśmy grę terenową dla dzieci ze świetlicy opiekuńczej i seniorów 
z lokalnego klubu. Projekt przygotowywaliśmy w 5 osób – wybraliśmy
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miejsce, wymyśliliśmy całą grę, pożyczyliśmy sprzęt potrzebny na poszczególne 
stacyjki gry, dogadaliśmy wszystko ze świetlicą i klubem. Na samą grę potrze-
bowaliśmy jednak dodatkowych osób – sami nie dalibyśmy rady przeprowadzić 
wszystkich stacyjek. Zaprosiliśmy więc naszych znajomych, pomiędzy których 
podzieliliśmy zadania. Jedna z tych osób była odpowiedzialna za ognisko, do 
którego docierali wszyscy na koniec gry. Jeden z seniorów, który pojawił się 
przy ognisku jako jedna z pierwszych osób, zaczął opowiadać historie ze swojej 
przeszłości i śpiewać piosenki, nie dopuszczając innych do głosu. Wyszło na to, 
że gra zakończyła się nieplanowanymi, dość męczącymi występami tego pana. 
Omawialiśmy potem tę sytuację  
z tutorką.

5. Chcieliśmy pomóc chorym dzieciom. Wymyśliliśmy, że pójdziemy do szpitala 
na oddział pediatryczny i zorganizujemy tam dla dzieci kilka spotkań z czyta-
niem książek i grami planszowymi. Kiedy poszliśmy na spotkanie w szpitalu 
i ten pomysł przedstawiliśmy, okazało się, że zupełnie tego nie potrzebują. Było 
nam nawet trochę przykro. Na szczęście z pomocą osoby ze szpitala wymyślili-
śmy, że zrobimy spotkanie o zwierzętach  
z dżungli i ich zwyczajach połączone z konkursami i zabawami na ten temat. 
Pani powiedziała nam, że to zainteresuje dzieci.

6. Po zakończeniu projektu w schronisku dla zwierząt w Szczecinie, który re-
alizowaliśmy w 6 osób, mieliśmy pojechać do Warszawy na spotkanie grupy 
usamodzielnienia, podczas którego mieliśmy opowiedzieć o naszym projekcie. 
Znaliśmy część osób z tej grupy z obozu letniego i wyjazd wydawał się fajnym 
pomysłem. Niestety bardzo trudno było nam dograć wspólny termin i w rezul-
tacie z 6 osób pojechały tylko 3.

Potrzebne materiały
Wydrukowane opisy studiów przypadków, kartki papieru, długopisy/cienkie 
flamastry

Online
Ćwiczenie łatwo można zrealizować w wersji online. Uczestnicy mogą 
pracować w podziale na pokoje (np. na Zoomie).

CZĘŚĆ 5: BADANIE POTRZEB

Temat: Cele: Metody: Czas trwania:

Wprowadzenie 
do tematu 

Wyjaśnienie celu przeprowadzenia 
badania potrzeb w kontekście pracy 
metodą Service-learningu

Ćwiczenie 5.1:  
Wprowadzenie do 
badania potrzeb

15 minut

Badanie potrzeb 
– jak je zrobić

Uświadomienie uczestnikom znacze-
nia badania potrzeb,

Zapoznanie uczestników z różnymi 
metodami badania potrzeb

Ćwiczenie 5.2: 

Jak przeprowadzić 
badanie potrzeb?

40 minut
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ĆWICZENIE 5.1: WPROWADZENIE DO BADANIA POTRZEB  

Czas trwania 15 minut

Opis

Przedstaw uczestnikom definicję badania potrzeb, wyjaśnij, że jest to narzędzie, 
które pomaga w definiowaniu i ustalaniu priorytetów problemów i potrzeb spo-
łeczności, a także wyakcentuj jego znaczenie i związek z projektami service-le-
arningowymi.

Zachęć uczestników do podzielenia się doświadczeniami związanymi z przepro-
wadzaniem badania potrzeb i przemyśleniami na temat jego znaczenia w kon-
tekście realizacji projektów metodą Service-learningu.

Na zakończenie wyakcentuj główne ustalenia dotyczące tego, jak potrzeby wią-
żą się z celami i działaniami społecznymi.

Potrzebne materiały
Prezentacja PPT do podsumowania (najlepiej, jeśli przygotujesz własną prezen-
tację, możesz też jednak skorzystać z wybranych slajdów z udostępnionej przez 
nas prezentacji)

Online W podobny sposób ćwiczenie można przeprowadzić online.

ĆWICZENIE 5.2: JAK PRZEPROWADZIĆ BADANIE POTRZEB?

Czas trwania 40 minut

Opis

Ćwiczenie można przeprowadzić na dwa sposoby.

Wersja A:

Rozdaj uczestnikom obrazek (może być zdjęcie) przedstawiający lokalną spo-
łeczność/miasto. Obrazek powinien zostać przygotowany w taki sposób, by do-
strzegalne były na nim obszary wymagające poprawy. Z całą grupą zastanówcie 
się, jakie ewentualne potrzeby czy problemy mogą mieć mieszkańcy tej okolicy. 
Zadawaj pytania pomocnicze:

• Co widzisz na ilustracji? Gdzie są ludzie?

• Czy czegoś brakuje?

• Jakie są potrzeby/problemy tego miasta?

• Jakie organizacje pozarządowe działają w okolicy?

Zapisuj zaobserwowane przez grupę potrzeby, problemy i możliwości na flip-
charcie.

Wersja B:

Użyj obrazków przedstawiających różne części społeczności lokalnej (czyli kon-
kretne organizacje lub grupy docelowe), podziel uczestników na grupy. Każda 
z grup niech dostanie inny obrazek. Wszystkie grupy powinny też dostać spisa-
ne pytania, pomagające określić potrzeby, problemy i możliwości społeczności 
lokalnej.
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Każda z grup ma za zadanie przygotować listę konkretnych problemów/potrzeb, 
które można rozwiązać poprzez projekty service-learningowe.

Na koniec zaprezentuj krótko inne metody, które można wykorzystać przy bada-
niu potrzeb, np. ankiety, wywiady, analizy różnego rodzaju danych, w tym staty-
styk.

Potrzebne materiały

Obrazek przedstawiający daną okolicę/miasto (w  wersji A  ćwiczenia, możesz 
skorzystać z obrazka, który znajdziesz w udostępnionej przez nas prezentacji) 
lub kilka różnych obrazków/zdjęć przedstawiających różne części miasta/okolicy, 
np. szkoła i okolica, lokalny zakład przemysłowy (w wersji B ćwiczenia), prezen-
tacja PPT (najlepiej, jeśli stworzysz własną, możesz też jednak wykorzystać wy-
brane slajdy z proponowanej przez nas prezentacji), papier do flipcharta, markery

Online W podobny sposób ćwiczenie można przeprowadzić online.

CZĘŚĆ 6: CELE

Temat: Cele: Metody: Czas trwania:

Cele  
w projektach 

service-learnin-
gowych 

Umiejętność stawiania celów edu-
kacyjnych/rozwojowych (młodzieży 
realizującej projekt)  
i społecznych (na rzecz zmiany  
w społeczności lokalnej)  
w projektach service-learningowych 

Ćwiczenie 6.1a albo 
6.1b:  Stawianie 
celów edukacyjnych/
rozwojowych i spo-
łecznych

90 minut

ĆWICZENIE 6.1A: STAWIANIE CELÓW ROZWOJOWYCH I SPOŁECZNYCH

Czas trwania 90 minut

Na początku wyjaśnij uczestnikom, jak ważne jest ustalenie celów rozwojowych i spo-
łecznych w  metodzie Service-learningu. I  pokaż, że różnie mogą być wyakcentowane 
cele rozwojowe lub społeczne, ale zawsze jedne i drugie muszą być obecne (R. Sigomon, 
1994).

s-r Cele społeczne i rozwojowe są od siebie oddzielone  
i niezbyt ze sobą powiązane

S-r Cele społeczne są nadrzędne, a cele rozwojowe podrzędne

s-R Cele rozwojowe są nadrzędne, a cele społeczne podrzędne

S-R Cele społeczne i rozwojowe są ze sobą mocno powiązane, są 
równoważne i nawzajem się wspierają
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Opis

Rozdaj każdemu z  uczestników kartkę z  wydrukowanymi stwierdzeniami, które będą 
obejmowały pomieszane cele rozwojowe i społeczne, np. poprawa jakości wsparcia dla 
osób starszych na obszarach wiejskich. Zadaniem uczestników będzie zdefiniowanie, 
do którego rodzaju celu odnosi się dane stwierdzenie (czy jest celem rozwojowym czy 
społecznym). Przeznacz na to kilka minut. Kiedy wszyscy już będą gotowi, niech każdy 
z uczestników odczyta stwierdzenie ze swojej kartki i przypisze do niego cel rozwojowy 
lub społeczny.

Lista stwierdzeń, obejmująca cele rozwojowe i społeczne:

4. Zaplanowanie i przeprowadzenie ewaluacji projektu.

5. Poprawa jakości wsparcia dla osób starszych na obszarach wiejskich.

6. Uznanie praw innych osób.

7. Zebranie, synteza i interpretacja danych do zaplanowania interwencji w społeczności 
lokalnej.

8. Podniesienie kompetencji dzieci potrzebnych do aktywnego uczestnictwa w  życiu 
społeczności lokalnych.

9. Umiejętność jasnego wyrażania swoich przekonań i potrzeb w różnych sytuacjach.

10. Analiza danych i zastosowanie informacji do rozwiązywania problemów.

11. Zapewnienie pomocy w poruszaniu się osobom niepełnosprawnym.

12. Ułatwienie kobietom wyjścia z sytuacji przemocowych w związkach.

13. Określenie potrzeb, problemów i zasobów społeczności.

14. Opracowanie nowego sposobu nauczania i promowania zrównoważonego rozwoju 
w publicznych szkołach podstawowych.

15. Nabycie umiejętności liderskich, potrzebnych do planowania pracy zespołu, rekruta-
cji, szkolenia i motywowania współpracowników.

16. Współpraca między organizacjami publicznymi (szkoły, uczelnie) a organizacjami po-
zarządowymi w zakresie edukacji obywatelskiej młodzieży.

17. Podanie przyczyn konkretnego problemu społecznego.

18. Wzmocnienie zdolności organizacji młodzieżowych do aktywnego reagowania na 
problem bezdomności młodzieży.

W drugiej części ćwiczenia wybierz (spośród tych wypisanych na kartkach) jeden z celów 
rozwojowych i jeden ze społecznych. Twoim zadaniem będzie przedstawienie uczestni-
kom różnic między celami rozwojowymi i  społecznymi oraz sposobu, w  jaki należy je 
formułować.

Twoja prezentacja powinna koncentrować się na:

• różnicy między celami rozwojowymi i społecznymi,

• sposobie formułowania celów rozwojowych (kompetencje: wiedza, umiejętności, 
wartości),

• sposobie formułowania celów społecznych (konkretne, osiągalne, mierzalne),

• wzajemnych powiązaniach między celami rozwojowymi i społecznymi.

W trzeciej części ćwiczenia podziel uczestników na cztery grupy. W skład grupy wcho-
dzą nauczyciele i pracownicy innych instytucji, spróbuj wymieszać ich ze sobą. Dzięki
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temu będą mieć różne perspektywy – nauczyciele tę bardziej związaną z celami eduka-
cyjnymi/rozwojowymi, a pracownicy organizacji pozarządowych z celami społecznymi.

Zadaj każdej grupie to samo zadanie – wypisanie możliwych celów rozwojowych dla 
młodzieży z  perspektywy edukacji formalnej i  pozaformalnej. Następnie daj im drugie 
zadanie, polegające na powiązaniu celów rozwojowych z problemami/potrzebami zaob-
serwowanymi przez grupę w ćwiczeniu 5.2. Po wykonaniu obu zadań przez wszystkie 
grupy, niech każda z nich zaprezentuje wyniki swojej pracy na forum.

Na zakończenie podkreśl, jak istotne jest powiązanie celów rozwojowych ze społecznymi. 
Podkreśl też, że to od uczestników szkolenia, czyli przyszłych tutorów, należy decyzja 
co do modelu pracy z celami, tzn. wyakcentowania w projekcie celów rozwojowych lub 
społecznych (R. Sigomon, 1994).

Potrzebne 
materiały

kartki z  wydrukowanymi stwierdzeniami, obejmującymi pomieszane cele rozwojowe 
i cele społeczne (po jednej kartce na osobę), papier do flipcharta, długopisy, markery

Online W podobny sposób ćwiczenie można przeprowadzić online.

ĆWICZENIE 6.1B: STAWIANIE CELÓW ROZWOJOWYCH I SPOŁECZNYCH

Czas trwania 90 minut

Opis

Na początku zapoznaj uczestników z różnymi typami celów, jakie może mieć pro-
jekt service-learningowy i podkreśl, że jeśli cele wiążą się z działaniem społecznym 
i uczeniem się oraz są ze sobą połączone, to projekt faktycznie jest service-lear-
ningowy. Wszystkie opcje w kolorze na poniższym diagramie, zaznaczone w rogu 
kciukiem w górę, to projekty service-learningowe, rysunek pierwszy, bez kciuka 
w górę, przedstawia sytuację, w której cele społeczne i edukacyjne nie są ze sobą 
powiązane i przez to projekt nie spełnia wymagań projektu service-learningowe-
go.
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s r
Cele społeczne i rozwojowe są od siebie oddzielone  
i niezbyt ze sobą powiązane

S-r Cele społeczne są nadrzędne, a cele rozwojowe podrzędne

s-R Cele rozwojowe są nadrzędne, a cele społeczne podrzędne

S-R Cele społeczne i rozwojowe są ze sobą mocno powiązane, są 
równoważne i nawzajem się wspierają

Rozdaj każdemu z uczestników jedną lub więcej kartek z zapisanymi stwierdze-
niami odnoszącymi się do celów rozwojowych lub społecznych (lista w opisie 
ćwiczenia 6.1a).

Zaprezentuj też uczestnikom model kompetencji. Kiedy się czegoś uczymy, zwięk-
szamy nasze kompetencje, więc warto dowiedzieć się trochę więcej o tym, czym 
one są. Jednym z najczęstszych modeli w pracy z młodzieżą, zwłaszcza w ramach 
programów unijnych, jest model ASK (z ang. attitudes, skills and knowledge, czyli 
postawy, umiejętności i  kompetencje), przedstawiony na poniższym schemacie: 
Zadaniem uczestników będzie zdefiniowanie, które ze stwierdzeń dotyczą celów 
rozwojowych, a  które społecznych. Przeznacz na to kilka minut. Kiedy wszyscy 
skończą, niech każdy przeczyta na głos swoje cele i powie, do jakiej grupy je przy-
porządkował.

Następnie omów różnice między celami rozwojowymi i społecznymi. Możesz wy-
korzystać przy tym następujące definicje:

• Cele społeczne opisują pożądaną zmianę w społeczności, rozwiązanie zaist-
niałego problemu, zaspokojenie konkretnej potrzeby,

• Cele edukacyjne/rozwojowe opisują to, czego młodzi ludzie nauczą się pod-
czas projektu – wiedzę i umiejętności, które zyskają.

Zaprezentuj też uczestnikom model kompetencji. Kiedy się czegoś uczymy, zwięk-
szamy nasze kompetencje, więc warto dowiedzieć się trochę więcej o tym, czym 
one są. Jednym z najczęstszych modeli w pracy z młodzieżą, zwłaszcza w ramach 
programów unijnych, jest model ASK (z ang. attitudes, skills and knowledge, czyli 
postawy, umiejętności i kompetencje), przedstawiony na poniższym schemacie.

Kiedy formułujemy cel rozwojowy, trzeba upewnić się, że jest on jasny, realizo-
walny, mierzalny i obserwowalny. Chcąc mieć pewność, że młodzi ludzie czegoś 
się nauczyli, musimy być w stanie zaobserwować różnicę w ich zachowaniu. Żeby 
dostrzec zachodzące zmiany, warto odwołać się do czasowników dynamicznych 
(określających ruch, czyli zmianę). Psychologowie opracowali listy takich czasow-
ników, pomagające określić stopień nabycia danej kompetencji.

C
wiedza

postawy
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Potrzebne materiały
Kartki z wydrukowanymi stwierdzeniami, obejmującymi pomieszane cele rozwo-
jowe i cele społeczne (lista w opisie ćwiczenia 6.1a) – po jednej kartce na osobę, 
papier do flipcharta, markery

Online W podobny sposób ćwiczenie można przeprowadzić online.

CZĘŚĆ 7: OPRACOWANIE PLANU PROJEKTU1*

Temat: Cele: Metody: Czas trwania:

Opracowanie 
własnych planów 
projektowych

Umiejętność sprawdzenia powiąza-
nia między potrzebami społeczności, 
celami rozwojowymi i działaniami 
projektowymi;

Umiejętność zaplanowania projektu 
service-learningowego z wykorzysta-
niem podanego wzoru.

Ćwiczenie 7.1:

Mój plan
30 minut

ĆWICZENIE 7.1: MÓJ PLAN

Czas trwania 50 minut

Opis

Na początek zaprezentuj uczestnikom Diagram Venna dotyczący projektów 
service-learningowych (można go narysować na flipcharcie lub pokazać na pro-
jektorze). Schemat przedstawia potrzeby społeczności, cele rozwojowe i działa-
nia, które można podjąć. Żeby projekt był udany, ważne jest, żeby zrównoważyć 
te trzy elementy, to znaczy, ustawić je w ten sposób, żeby w jak największym 
stopniu na siebie nachodziły. Na tę część przeznacz ok. 5 minut.

1. Ta część może zostać przeniesiona również na koniec szkolenia.

Zaplanowane

Cele
edukacyjne

Rozpoznanie
potrzeby

lokalnej
Projekt
Service

Learning
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Opis

Diagram Venna pozostaw w  sali w  widocznym miejscu. Następnie przejdźcie 
do opracowywania planów projektowych. Zadaniem każdego uczestnika będzie  
opracowanie wstępnego planu projektu service-learningowego do końca szkole-
nia.  Niech uczestnicy zaczną od sformułowania potrzeb społeczności, określenia 
celów rozwojowych dla uczestników i wypracowania ogólnego pomysłu na dzia-
łanie społeczne. Daj im na to 10 minut.

Następnie przypomnij etapy projektowe, które były już omawiane podczas szko-
lenia. Niech uczestnicy w ciągu 10 minut opiszą je w przekazanym im formularzu 
na tyle, na ile to w tej chwili możliwe.

Kolejnym etapem będzie dobranie się uczestników w pary, w których omówią 
swoje plany. Na to przeznacz 5 minut.

Na koniec ćwiczenia zadaj grupie następujące pytania:

• Jakie było zadanie?

• Jak poszło ćwiczenie?

• Co było trudne? Co było łatwe?

• Czy szablon jest pomocny? W jaki sposób?

• Co zrobicie inaczej w faktycznej realizacji projektów z młodzieżą?

Na tę część przeznacz również ok. 5 minut.

Potrzebne materiały
Diagram Venna, szablon planu projektu (dostępny w oddzielnym pliku), flipchart, 
papier, markery, długopisy i kartki dla każdego uczestnika

Online W podobny sposób ćwiczenie można przeprowadzić online.

CZĘŚĆ 8: REFLEKSJA

Temat: Cele: Metody: Czas trwania:

Refleksja – defi-
nicja i zastoso-
wanie

Świadomość znaczenia procesu 
refleksji w realizacji projektów service-
learningowych

Ćwiczenie 8.1:  Re-
fleksja w uczeniu się 
przez doświadczenie

20 minut

Metody refleksji  
Znajomość różnych metod refleksji  
i umiejętność wyboru odpowiednich 
z nich w realizacji projektu

Ćwiczenie 8.2:  Me-
tody refleksji  

25 minut
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ĆWICZENIE 8.1: REFLEKSJA W UCZENIU SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE 

Czas trwania 20 minut

Opis

Podaj grupie co najmniej dwa przykłady użycia refleksji w pracy z młodzieżą (np. 
burza mózgów, list do siebie samego za 10 lat) i zadaj pytania: Jaka jest główna 
różnica między tymi przykładami? W jaki sposób refleksja w tych przypadkach 
wspierała cele edukacyjne i społeczne?

Odwołaj się do cyklu Kolba, żeby pokazać grupie, dlaczego refleksja jest tak 
ważna.

Następnie skłoń grupę do zastanowienia się nad tym, w których częściach 
szkolenia wykorzystaliście refleksję.

Podziel flipchart na 3 części, zapisz na nim pytania, a następnie dopisuj udziela-
ne przez uczestników odpowiedzi:

1. Kiedy podczas szkolenia poddawaliśmy coś refleksji? Jaki czas był na to po-
trzebny?

2. Co poddawaliśmy refleksji?

3. Jakie pytania skłaniały do refleksji?

Potrzebne materiały Przykłady użycia refleksji w pracy z młodzieżą

Online W podobny sposób ćwiczenie można przeprowadzić online.

ĆWICZENIE 8.2: METODY REFLEKSJI 

Czas trwania 25 minut

Opis

Poproś uczestników, żeby dobrali się w pary i zaproponowali kilka metod pracy 
z młodzieżą, skłaniających do refleksji. Niech będą to metody, które uczestnicy 
szkolenia mogliby wykorzystać w planowanych przez siebie projektach. Następ-
nie pary zaprezentują wybrane przez siebie metody całej grupie. Zapisuj metody 
na flipcharcie – stwórz z nich listę. Dodaj do nich te, które się nie pojawiły. Zasta-
nówcie się wspólnie, jakie są zalety i wady poszczególnych metod.

Na koniec niech uczestnicy wybiorą z  listy metody, które chcieliby zastosować 
w swojej pracy.

Możesz również skorzystać z filmu o metodach refleksji:

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

Potrzebne materiały
Flipchart, papier do flipcharta, marker, kartki i długopisy

Jeśli chcesz pokazać film, będzie potrzebny komputer, rzutnik i ekran.

Online W podobny sposób ćwiczenie można przeprowadzić online.

https://www.youtube.com/watch?v=30Bmhads4rA
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CZĘŚĆ 9: EWALUACJA I MONITOROWANIE

Temat: Cele: Metody: Czas trwania:

Wprowadzenie 
do terminów:

Ewaluacja, 
monitorowanie, 
dokumentacja

Rozumienie, czym jest ewaluacja, 
monitoring i dokumentacja  
w projekcie service-learningowym

Ćwiczenie 9.1:  
Wprowadzenie do 
terminów

20 minut

Narzędzia mo-
nitorowania 

działań projek-
towych 

Znajomość różnych narzędzi monito-
rowania działań projektowych

Ćwiczenie 9.2:  
Narzędzia monitoro-
wania działań pro-
jektowych

10 minut

Ewaluacja

Umiejętność określenia osób, które 
powinny wziąć udział w ewaluacji 
projektu oraz umiejętność sformuło-
wania pytań ewaluacyjnych

Ćwiczenie 9.3.: 
Ewaluacja w projek-
tach service-learnin-
gowych 

60 minut

ĆWICZENIE 9.1: WPROWADZENIE DO TERMINÓW EWALUACJA, 
MONITOROWANIE I DOKUMENTACJA

Czas trwania 30 minut

Opis

Podziel uczestników na zespoły cztero- lub pięcioosobowe (w  zależności od 
wielkości grupy). Rozdaj każdemu zespołowi 3 karty z napisami: Ewaluacja, Mo-
nitorowanie i Dokumentacja. Poproś uczestników, aby wymienili się pomysłami 
na to, co każdy z  tych terminów oznacza i  uzgodnili ich kolejność w projekcie 
service-learningowym. Następnie niech wszystkie grupy przedstawią swoje 
ustalenia, starając się nie powtarzać tego, co powiedzieli inni. Na tę część powin-
no wystarczyć 10-15 minut.

Podsumuj to, co powiedziała grupa, i wyjaśnij pokrótce każdy z terminów, pokaż 
rolę ewaluacji, monitorowania i  dokumentacji w  projektach service-learningo-
wych oraz określ po czyjej stronie (młodzieży czy tutora) leży odpowiedzialność 
za każdy z nich.

Na koniec podkreśl, że monitorowanie to proces trwający cały projekt, który na-
kłada się na inne etapy projektu. Pokaż też kilka przykładów na prowadzenie 
dokumentacji usprawniającej monitorowanie działań projektowych.

Potrzebne materiały

Kartki z  wypisanymi terminami: Ocena, Monitorowanie i  Dokumentacja (liczba 
kart zależy od liczby zespołów)

Na podsumowanie można wykorzystać prezentację PPT

Przykładowe sposoby prowadzenia dokumentacji potrzebnej do monitorowania 
i oceny z Twojej pracy, takie które znasz i o których możesz więcej powiedzieć 
(wydruki albo prezentacja PPT)

Online W podobny sposób ćwiczenie można przeprowadzić online.
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ĆWICZENIE 9.2: NARZĘDZIA MONITOROWANIA DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH

Czas trwania 10 minut

Opis

W tej części przedstaw pokrótce monitorowanie jako proces trwający przez cały 
projekt i  zaprezentuj podstawowe dokumenty używane w  projektach service-
-learningowych do monitorowania działań, takie jak diagram Gantta, plan moni-
torowania działań, ankiety. Wykorzystaj do tego prezentację PPT i przykładowe 
dokumenty.

Potrzebne materiały

Prezentacja PPT (przygotuj ją sam, warto wykorzystać w  niej informacje  
z Podręcznika dla tutorów, edukatorów i nauczycieli i Podręcznika dla młodzieży), 
przykładowe dokumenty do monitoringu i ewaluacji – najlepiej takie, które sam 
stosujesz, żeby móc powiedzieć o nich więcej

Online W podobny sposób ćwiczenie można przeprowadzić online.

ĆWICZENIE 9.3: EWALUACJA 

Czas trwania 60 minut

Opis

Jako wprowadzenie możesz wykonać krótkie ćwiczenie „Kwiatek”. Poproś dwóch 
uczestników, żeby podeszli do flipcharta. Niech każdy z nich narysuje kwiatek na 
tej samej kartce tak, aby można było je porównać. Instrukcja polega na naryso-
waniu najpiękniejszego kwiatu, jaki potrafią narysować. Daj im chwilę, a następ-
nie poproś resztę grupy o  głosowanie, który kwiat jest piękniejszy. Następnie 
skieruj dyskusję na kryteria, według których dokonujemy oceny. Skąd dana oso-
ba wie, co jest oceniane i skąd ma wiedzieć, co oznacza, że ma coś zrobić pięknie.

Następnie rozpocznij dyskusję pytaniami typu: Skąd możemy wiedzieć, że od-
nieśliśmy sukces (lub nie odnieśliśmy sukcesu) na koniec projektu? Jak oceniamy 
naszą pracę nad projektem?

Jeśli grupa będzie mieć trudność z  udzieleniem odpowiedzi, zadaj dodatkowe 
pytania, np. Czyją pracę i  jakie działania powinniśmy poddać ewaluacji w pro-
jekcie?

Przedstaw terminy często używane w Service-learningu:

• Ewaluacja

• Ocena

• Klasyfikacja

• Mierzenie np. przyrostu

• Refleksja

• Informacja zwrotna

• Monitorowanie

Rozpocznij krótką dyskusję na temat każdego z tych terminów – tego, co one 
oznaczają.
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Wyjaśnij uczestnikom, że w projektach service-learningowych mamy różne ro-
dzaje ewaluacji/oceny (możesz wykorzystać do tego prezentację PPT):

• Ewaluacja/ocena = pomiar wpływu projektu

• Ewaluacja/ocena = ocena efektów uczenia się

• Ewaluacja/ocena = informacja zwrotna, ocena różnych aspektów realizacji 
projektu przez różne osoby/grupy związane z projektem.

Podziel uczestników na trzy grupy odpowiadające trzem rodzajom ewaluacji/
oceny. Każda z grup będzie miała za zadanie udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania:

1. Jaki jest cel ewaluacji?

2. Dla kogo przeznaczona jest ewaluacja?

3. Od kogo otrzymujemy informacje do oceny? Kto bierze udział w ewaluacji?

4. Co oceniamy / co możemy ocenić?

5. Jakich narzędzi możemy użyć?

6. Jak ocena/ewaluacja ma się do refleksji?

Następnie każdy z uczestników powinien wypełnić fragment swojego formula-
rza projektu service-learningowego, dotyczący ewaluacji i oceny.

Potrzebne materiały

Flipchart, markery, prezentacja PPT (przygotuj ją sam, warto wykorzystać  
w  niej informacje z  Podręcznika dla tutorów, edukatorów i  nauczycieli  
i Podręcznika dla młodzieży), szablon do planowania projektu service-learningo-
wego używany już wcześniej

Online W podobny sposób ćwiczenie można przeprowadzić online.

CZĘŚĆ 10: PROMOCJA, ZAKOŃCZENIE I ŚWIĘTOWANIE SUKCESÓW

Temat: Cele: Metody:
Czas 

trwania:

Promocja

• Zrozumienie znaczenia prowadzenia działań 
związanych z informowaniem o projekcie servi-
ce-learningowym;

• Znajomość różnych metod służących do komu-
nikacji o projekcie;

• Umiejętność wykorzystania proponowanych 
narzędzi w promocji projektu.

Ćwiczenie 10.1:

Promocja projek-
tów service-lear-
ning

45 minut
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Zakończenie

• Rozumienie znaczenia zakończenia projektu 
w procesie Servicve-learningu;

• Umiejętność wyboru i wykorzystania konkret-
nych narzędzi do organizacji zakończenia pro-
jektu service-learningowego;

• Umiejętność określenia różnych rodzajów inte-
resariuszy i dopasowania najbardziej pasujące-
go do nich sposobu zakończenia projektu.

Ćwiczenie 10.2: 

Jak zakończyć pro-
jekt?

15 minut

Świętowanie 
sukcesów

• Rozumienie znaczenia świętowania sukcesów 
w procesie Servicve-learningu;

• Umiejętność określenia różnych rodzajów inte-
resariuszy i dopasowania najbardziej pasujące-
go do nich sposobu świętowania sukcesów.

Ćwiczenie 10.3: 

Czas świętowania
30 minut

ĆWICZENIE 10.1: PROMOCJA PROJEKTÓW SERVICE-LEARNINGOWYCH

Czas trwania 45 minut

Opis

Zaproś uczestników do dalszej pracy nad ich własnymi projektami, którą rozpo-
częli już w poprzednich częściach szkolenia.

Rozdaj każdemu z uczestników pustą tabelę zawierającą serię pytań (Co? Dla 
kogo? W jaki sposób? Kto?). Wyjaśnij każde z nich.

• CO? – kluczowe momenty w projekcie,

• DLA KOGO? – określone osoby lub grupy/typy interesariuszy, do których 
muszą dotrzeć komunikaty dotyczące projektu,

• W JAKI SPOSÓB? – forma komunikatu (np. kontakt bezpośredni, pisemny, 
nagranie dźwiękowe, video itd.), a nawet kanał, przez który komunikat zosta-
nie przekazany,

• KTO? – kto z zespołu projektowego będzie odpowiedzialny za przekazanie 
komunikatu.

Ta część powinna zająć ok. 5 min.

Zadaniem uczestników będzie przemyślenia własnych projektów i wypełnienie ta-
beli, czyli wpisanie do niej odpowiednich informacji, dotyczących ich projektów. Na 
to należy przeznaczyć około 10 minut.

Gdy uczestnicy skończą zadanie, zaproś ich do podzielenia się swoimi pomysłami. 
Podziel ich na czteroosobowe grupy, w  których porównają i  omówią kluczowe 
momenty ze swoich projektów pod kątem komunikowania o nich i ich promocji. Na 
tę część będziecie potrzebować ok. 20 minut.

Następnie, gdy wszyscy już zbiorą się w jednym miejscu, dopytaj, jakie kluczowe 
momenty udało im się zidentyfikować w swoich projektach. Zapisz je na flipchar-
cie w porządku chronologicznym, starając się wyłonić te z nich, które wymagają 
komunikacji w każdym projekcie. Wybierz kilka z nich i omów kilka odpowiedzi 
z innych kolumn.
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Opis

Jeśli na liście brakuje niektórych punktów, dopytaj, czy grupa akceptuje uzupeł-
nienia.

Pod koniec ćwiczenia zadaj następujące pytania

• Co zrobiliście podczas tego ćwiczenia?

• Jak Wam poszło?

• Dlaczego promocja jest ważna?

• Czego nauczyliście się od innych podczas dzielenia się pomysłami?

• Co było trudne? Jakich informacji nadal brakuje?

Wyjaśnij wszelkie wątpliwości i podkreśl znaczenie kluczowych momentów  
w tego typu projektach (np. zakończenie i świętowanie).

Potrzebne materiały

Papier do flipcharta, markery, kartki z wydrukowanymi tabelami (Co? Dla kogo? 
W jaki sposób? Kto?) dla każdego z uczestników

Szablon do planowania projektu service-learningowego używany już wcześniej

Online W podobny sposób ćwiczenie można przeprowadzić online.

ĆWICZENIE 10.2: JAK ZAKOŃCZYĆ PROJEKT?

Czas trwania 15 minut

Opis

Na początek zapytaj uczestników, jak się dziś mają. Z uwagą wysłuchaj odpowie-
dzi, a następnie wyjdź z pomieszczenia (bez wyjaśnienia i pożegnania). Poczekaj, 
aż uczestnicy zaproszą Cię z  powrotem do sali. Jeśli żaden z  uczestników nie 
wyjdzie na zewnątrz, aby zapytać, o co chodzi i przyprowadzić Cię z powrotem, 
po 5 minutach wróć sam.

Zanalizuj z grupą sytuację, która się wydarzyła. Zapytaj uczestników, co się według 
nich stało i jak poczuli się w tej sytuacji? Po zebraniu przemyśleń i opinii wyjaśnij, że 
dla Ciebie jako trenera było to zakończenie szkolenia. Dopytaj, co uczestnicy o tym 
myślą i jak się z tym poczuli?

Następnie zadaj grupie kolejne pytania:

• Jak powinno się przekazać informację o zakończeniu szkolenia?

• Jak umiejętnie zakończyć proces, np. szkolenie, projekt?

• Kiedy w projektach Service-learningu możemy spotkać się z podobną sytu-
acją?

• Czy zakończenie projektu service-learningowego powinno zakończyć się jakoś 
inaczej niż w przypadku innych projektów?

• Prowadząc dyskusję, zapisuj na flipcharcie kluczowe pomysły uczestników 
związane z zakończeniem projektu.
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Pod koniec podkreśl, że aby proces został w pełni zamknięty, muszą pojawić się 
pewne elementy – wskaż je, wykorzystując listę z pomysłami uczestników, stwo-
rzoną przed chwilą.

Możesz wyakcentować najbardziej istotne elementy, żeby nie pozostawiać wątpli-
wości.

Potrzebne mate-
riały

Papier do flipcharta, markery

Online 
W podobny sposób ćwiczenie można przeprowadzić online (pomiń tylko „wyjście” 
czyli wylogowanie się z zajęć, to może być zbyt trudne do przeprowadzenia, lepiej 
opowiedzieć o takiej sytuacji..

ĆWICZENIE 10.3: CZAS ŚWIĘTOWANIA

Czas trwania 30 minut

Opis

Wprowadź do dyskusji temat świętowania sukcesów, wyjaśniając, dlaczego odgry-
wa on ważną rolę w projektach service-learningowych. Możesz rozpocząć dyskusję 
np. w ten sposób: Teraz, gdy wiemy, jak prawidłowo zamknąć projekt service-lear-
ningowy, nadszedł czas świętowania!

Podziel uczestników na grupy liczące trzy-cztery osoby. Każdej z grup rozdaj opisy 
konkretnych już zrealizowanych projektów. Zadaniem uczestników będzie spisa-
nie jak największej liczby pomysłów na świętowanie sukcesów. Propozycje mają 
pasować do tych projektów, czyli uwzględnić ich grupę docelową i  rezultaty. Na 
wykonanie zadania daj 15 minut. Gdy grupy będą już gotowe, nich każda z nich 
zaprezentuje efekty swojej pracy. To powinno zająć ok. 5 minut.

Na zakończenie podkreśl, jak ważne jest to, by przeznaczyć czas na świętowanie 
sukcesów projektowych.

Potrzebne mate-
riały

Papier do flipcharta, markery, opisy przykładowych projektów service-learningo-
wych (możesz tu wykorzystać opisy projektów z Podręcznika dla tutorów, edukato-
rów i nauczycieli oraz Podręcznika dla młodzieży)

Online W podobny sposób ćwiczenie można przeprowadzić online.
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CZĘŚĆ 11:  EWALUACJA SZKOLENIA

Temat: Cele: Metody: Czas trwania:

Ewaluacja 
szkolenia  

Ewaluacja szkolenia i zebranie infor-
macji o tym, jakie korzyści przyniosło 
ono uczestnikom pod kątem ich pracy 
edukacyjnej

Ćwiczenie 11.1:  

Powrót do oczekiwań

Ćwiczenie 11.2:  

Cinquain 

Ćwiczenie 11.3:  

Ewaluacja pizza  
i  kwestionariusze 
ewaluacyjne 

25 minut

ĆWICZENIE 11.1:  POWRÓT DO OCZEKIWAŃ 

Czas trwania 5 minut

Opis
Przypomnij oczekiwania, które uczestnicy wyrazili na początku szkolenia,  
i dopytaj ich, czy szkolenie spełniło te oczekiwania.

Potrzebne materiały Brak

Online W podobny sposób ćwiczenie można przeprowadzić online.

ĆWICZENIE 11.2:  CINQUAIN

Czas trwania 10 minut

Opis

Cinquain to metoda refleksji, która pomaga podsumować informacje na dany te-
mat, poddać refleksji ważne spostrzeżenia, odczucia i przekonania w krótkiej for-
mie. Nawiązuje do utworów pięciowersowych, pisanych wierszem wolnym lub 
nieregularnym (zasadniczo nierymowanym), przypominających japońskie haiku.

Metodę można stosować w pracy w grupie lub indywidualnie.

Instrukcja:

1. wers: nazwa tematu – jedno słowo – rzeczownik

2. wers: opis tematu – dwa słowa – przymiotniki

3. wers: historia związana z tematem – trzy słowa – czasowniki

4. wers: zdanie – cztery słowa – wyrażające emocjonalny stosunek do tematu

5. wers: synonim tematu z pierwszego wersu – jedno słowo – skojarzenie – 

podsumowanie istoty tematu

Prezentacja wyników w grupie. Każdy z uczestników czyta swój utwór.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Haiku
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Potrzebne materiały Długopisy, papier

Online W podobny sposób ćwiczenie można przeprowadzić online.

ĆWICZENIE 11.3:  EWALUACJA PIZZA  + KWESTIONARIUSZE EWALUACYJNE

Czas trwania 10 minut

Opis

Na flipcharcie rysujemy okrąg, podzielony na części ( jak pizza) obejmujące głów-
ne tematy szkolenia: zakwaterowanie, komunikacja z organizacjami, treści, tre-
nerzy itp. Każdy uczestnik podchodzi do flipcharta i stawia kropki na wszystkich 
kawałkach pizzy zgodnie ze swoim stopniem zadowolenia.

Kwestionariusze: Uczestnicy proszeni są o udzielenie informacji zwrotnej pisem-
nie poprzez wypełnienie kwestionariuszy.

Potrzebne materiały

Przygotowany flipchart z narysowaną pizzą

Wydrukowane kwestionariusze lub kwestionariusze w wersji online do wypeł-
nienia na telefonach

Online W podobny sposób ćwiczenie można przeprowadzić online.
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