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Bevezetés

A  gazdasági  és  társadalmi  kohézió  előmozdítása  érdekében  vállalt  önkéntesség
szerepéről  szóló,  2008.  április  22-i  európai  parlamenti  állásfoglalás  felhívja  a
Bizottságot,  a  tagállamokat,  valamint  a  regionális  és  helyi  hatóságokat,  hogy
támogassák az önkéntességet az oktatás minden szintjén azáltal, hogy az oktatási
rendszer korai szakaszában bevezetik az önkéntes tevékenység lehetőségét annak
érdekében,  hogy  azt  a  közösségi  élethez  való  természetes  hozzájárulásnak
tekintsék;  továbbá  annak  érdekében,  hogy  az  ilyen  tevékenység  támogatását
folytassák  „szolgáltatásnyújtás  tanulása”  révén,  amikor  is  a  diákok  az
oklevelük/képesítésük  megszerzésére  irányuló  program  keretében
önkéntes/közösségi csoportokkal dolgoznak együtt egy partnerségi modellben, hogy
elősegítsék  az  önkéntes  szektor  és  az  oktatási  szektor  közötti  kapcsolatok
kialakulását,  és hogy elismerjék a tanulás szerepét az önkéntességben az egész
életen át tartó tanulás részeként. Sok szervezet és ifjúságsegítő egyfajta oktatási
lehetőségként tekint az önkéntességre, de nem használják ki teljes mértékben a
benne  rejlő  oktatási  potenciált.  Az  önkéntesség  során  egyensúlyt  teremteni  az
önkéntes egyéni fejlődése, valamint a közösség valós szükségleteinek kielégítése
között nem mindig könnyű feladat a helyi  és a nemzetközi  önkéntesek számára.
Sokszor  előfordul,  hogy  magára  a  szolgálatra és  a  kedvezményezettek
szükségleteinek  kielégítésére  helyezik  a  hangsúlyt,  anélkül,  hogy  a  tanulási
folyamatot  jól  meghatároznák.  Az  önkéntes  koordinátorok  és  az  ifjúságsegítők
gyakran úgy gondolják, hogy az önkéntességen keresztül a tanulás „automatikusan”
történik, ezért amikor elemezniük kell egy projekt során bekövetkezett nem formális
tanulási  folyamatot,  utólag  már  nehezen  tudják  beazonosítani  az  önkéntes
tapasztalatból származó konkrét tanulási eredményeket.

A service-learning (SL) a közösségben végzett érdemi szolgálatot és az oktatási-
tanulási  folyamatot  ötvözi.  Az  SL  kivitelezhető  a  formális  és  a  nem  formális
oktatásban,  illetve  a  formális  és  a  nem  formális  oktatás  összekapcsolásaként
egyaránt. Két irányzata azonosítható. Az SL projekteket vagy az iskolák hozzák létre
a közoktatási szférán belül, vagy a nem kormányzati szervezetek (NGO-k) jóvoltából
is létrehozhatók az ifjúsági munka egyik fajtájaként, az ifjúsági stratégia keretein
belül. Az SL az önkéntességre vagy az aktív állampolgárságra való nevelés egyik
módjaként is  értelmezhető.  Sok olyan fiatal  van,  akitől  nem állna távol  az aktív
polgári  szerepvállalás,  de  vagy  nem tanulta  meg,  hogy  aktív  és  kezdeményező
legyen,  vagy  nem  képes  kiismerni  magát  az  őt  érő  információáradatban.  A
nemzetközi  kutatások  legjelentősebb eredményei  azt  sugallják,  hogy az  SL  több
területen is pozitív hatással van a fiatalokra. Ezek közé a területek közé tartozik az
úgynevezett kulcskompetenciák fejlesztése (pl. kommunikációs készségek, vezetői
képességek, másokkal való együttműködés, kulturális műveltség, felelősségvállalás,
tanulás,  problémamegoldó  készség,  kritikus  gondolkodás  stb.),  az  állampolgári
elkötelezettség kialakítása, valamint a fiatalok képessé tétele arra, hogy elhiggyék,
ők maguk is képesek változásokat előidézni a társadalomban.
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A közép- és kelet-európai országokban még mindig nem használták ki eléggé az SL-
ben  rejlő  lehetőségeket,  mivel  hiányoznak  hozzá  a  strukturális  alapok,  továbbá
nincs megfelelő kompetencia és tapasztalat egy működő stratégia kidolgozásához.
Az SL az Egyesült Államokból származik. Az európai környezetben való megvalósítás
- a társadalmi és kulturális különbségekből, valamint a polgári társadalomban és a
közösségi életben való részvétel igényéből adódóan- egyedi sajátosságokkal bír.

Az  Erasmus+  "Önkéntesség  mint  oktatási  lehetőség"  („Volunteering  as  an
educational  opportunity”),  az  úgynevezett  EDUVOL  projekt  keretében  működő
partnerszervezetek célja az, hogy az SL ifjúsági munkában való megvalósítása terén
javítsák az oktatási kínálat minőségét és relevanciáját, növeljék a szervezetek és az
ifjúságsegítők  kapacitását  az  SL  koncepciójának  gyakorlati  megvalósítása  során,
kihasználják  a  helyi  és  nemzetközi  ifjúsági  önkéntesekkel  való  együttműködési
lehetőségeket,  valamint  javítsák  az  ifjúsági  munka  minőségét  az  ifjúsági
önkéntesség területén. Ennek érdekében számos kiadvány készült az ifjúságsegítők
és más olyan érdekelt felek számára, akik nyitottak lehetnek arra, hogy - minden
érintett  fél  javát  szolgálva  -  SL  módszertan  kialakítására  és  végrehajtására
vállalkozzanak a szervezeteikben. 

E kézikönyv célja, hogy támogatást nyújtson azoknak az ifjúságsegítőknek, akik úgy
döntenek,  hogy szervezetükben bevezetik a service-learninget.  A kézikönyv több
fejezetre  tagolódik,  amelyek  áttekintést  nyújtanak  az  SL  megértéséhez  és
megvalósításához az ifjúsági munka során.

A kézikönyv eredetileg a nem formális oktatásban dolgozó ifjúságsegítőknek szól, de
a formális oktatásban dolgozó általános és középiskolai tanárok is használhatják. A
kézikönyvben a „fiatalok” és az „ifjúságsegítők” kifejezéseket használjuk. A fiatalok
13-30  éves  személyek.  Az  európai  ifjúságpolitika  meghatározásakor  (2004)  az
Európai Bizottság és az Európa Tanács is ezt az életkort jelölte ki. Az ifjúságsegítők
olyan  személyek,  akik  közvetlen  kapcsolatban  állnak  a  fiatalokkal,  és  olyan
tevékenységeket végeznek, melyek célja, hogy a nem formális vagy az informális
tanuláson keresztül támogassák a fiatalok személyes és társadalmi fejlődését. Az
ifjúságsegítők lehetnek szakemberek, önkéntesek, és lehetnek köztisztviselők vagy
dolgozhatnak nem kormányzati szervezeteknek is. (Európai Bizottság, 2015)
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1. A  service-learning,  mint  oktatási  eszköz  az
ifjúsági munkában

A  szakirodalom az  SL  több  alapvető  elméleti  meghatározását,  valamint  számos
paradigmát és kontextust jelöl meg, amelyekben ezt a módszert vizsgálja. Az SL-t
élményként,  pedagógiai  koncepcióként,  pedagógiaként,  tanulási  technikaként,
filozófiai koncepcióként, társadalmi mozgalomként értelmezi. A szakirodalomban az
SL  (  amelyet  néha  közösségi  alapú  vagy  közösség  által  generált  tanulásként  is
emlegetnek)  egy  olyan  pedagógiai  módszer,  amely  a  közösségnek  nyújtott
szolgálatot a bevont fiataloknak kínált tanulási lehetőségekkel ötvözi. (Heffernan,
2001)  A  service-learninget  általában  úgy  írják  le,  mint  a  „tapasztalatszerzésen
alapuló  oktatás  egy  kiegyensúlyozott  formáját”,  amely  egyenlő  hangsúlyt  fektet
mind  a  közösség  számára  nyújtott  szolgálatra,  mind  pedig  az  ezalatt  lezajló
tanulásra" (Furco, 1996, 3. o.). 

A  szakirodalomban  az  SL-nek  több  kulcsfontosságú,  definíciótól  független
összetevőjét azonosították: 

1) Előre megtervezett és szervezett tapasztalatszerzés, amely egy olyan szolgálaton
keresztül  valósul  meg,  amely  a  közösség  valós  igényeit  elégíti  ki.  Az  SL  a
hagyományos segítő modellről (szolgálat a közösségnek) a szolidaritás horizontális
modelljére (szolgálat a közösséggel) való áttérést mozdítja elő.

2) Az SL projekt minden szakasza - a tervezéstől az értékelésig - a fiatalok aktív
részvételén  alapul.  A  fiataloknak magukénak  kell  érezniük  az  SL projektet,  és  a
tevékenységek  során  vezetői  feladatokat  is  el  kell  látniuk,  nem  csupán
végrehajtóként működnek közre. 

3)  A  formális  oktatási  kereteken  belül  az  SL  tapasztalatszerzés  tudatosan
kapcsolódik a tantervhez. A szolgálat és az oktatás célkitűzései között egyértelmű
kapcsolatnak kell lennie.

4)  Olyan  időbeli  sorrendiség  valósul  meg,  amely  lehetővé  teszi  a  résztvevők
számára, hogy reflektáljanak az SL során szerzett tapasztalatra.

Az  SL  beépíthető  a  formális  oktatás  különböző  tantárgyaiba  és  tanulmányi
programjaiba, és úgy gondoljuk, hogy az ifjúsági munkába is beilleszthető. 

1.1. A service-learningről nemzeti kontextusban

Szlovák adottságok

Szlovákiában az  SL a formális  és nem formális  oktatási  gyakorlatban új  és még
mindig  szinte  ismeretlen  pedagógiai  stratégia.  Az  utóbbi  években  egyre  inkább
elterjedt,  különösen  az  egyik  szlovákiai  egyetem,  a  besztercebányai  Matej  Bel
Egyetem,  az  Önkéntes  Központok  és  Szervezetek  Platformja  (PDCO),  valamint  a
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besztercebányai  Önkéntes  Központ  együttműködésével.  Az  SL  fejlesztésének
szlovákiai  sajátossága az önkéntesség összekapcsolása a polgári  szerepvállalásra
való  neveléssel.  2018  áprilisában  az  oktatási,  tudományos,  kutatási  és
sportminiszter  elfogadta  a  szlovákiai  gyermekek  és  fiatalok  önkéntességre  való
nevelésének  stratégiáját  (Koncepcia  výchovy  a  vzdelávania  detí  a  mládeže  k
dobrovoľníctvu; 2018). Ez a stratégia az önkéntességre egy területeken átívelő, és
tapasztalatokon alapuló reflektív tanulási térként tekint, így azt a nézetet hirdeti,
hogy a pedagógusoknak az aktív társadalmi szerepvállalás, a társadalmi problémák
megoldásában  való  proaktívitás,  a  mások  önkéntes  tevékenységeken  keresztül
történő  segítése,  a  befogadó  magatartás,  valamint  a  proszociális  attitűdök  és
értékek felé kell vezetniük a gyermekeket és a fiatalokat. A szlovákiai gyermekek és
fiatalok önkéntességre való nevelésének stratégiája az SL pedagógiai elvein alapul,
és célja,  hogy megteremtse az önkéntességre való nevelés feltételeit  az oktatás
minden  szintjén  (beleértve  az  egyetemeket  is).  A  stratégia  és  annak  gyakorlati
bevezetése segít abban, hogy az önkéntesség a szlovákiai emberek és közösségek
életmódjának természetes részévé váljon, és így összekapcsolja az oktatást a való
élettel.  A  tanárok  számára a  PDCO kínál  képzést  a  service-learningről,  valamint
kidolgozott módszertant is biztosít a számukra. Habár az ifjúsági szervezetekben az
önkéntesség a nem formális oktatás része, az önkéntes tapasztalat összekapcsolása
az  oktatási  folyamattal,  és  ennek  a  tapasztalatnak  a  reflexiója  a  gyakorlatban
meglehetősen  ritka,  így  a  fiatalok  önkéntes  tevékenysége  gyakran  "csak"  egy
meghatározott oktatási-tanulási célok nélkül megvalósult élmény marad.

Román adottságok

Romániában  a  service-learninget  a  formális  oktatásban  viszonylag  intenzíven
népszerűsítik, ami a New Horizons Alapítvány 2004 óta tartó tevékenységének, és
az  ebbe a  koncepcióba  és  gyakorlatba  való  befektetésének  köszönhető,  ami  az
IMPACT klubok programjainak keretében valósul meg. Az alapítvány több mint 180
ilyen  klubot  hozott  létre  romániai  iskolákban.  A  klubfoglalkozások  az  iskolai
tanulmányok keretein kívül  zajlanak,  és szándékosan nem a tantervben szereplő
konkrét  tanulási  célokat  valósítják  meg,  a  tevékenységek  következetesen  nem
formális  tanulási  folyamatokat  követnek,  világosan  megfogalmazott  tanulási
célokkal rendelkeznek, és a helyi közösség igényeire szabják őket, nagy hangsúlyt
fektetve a helyi hatásra. Úgy is mondhatnánk, hogy az IMPACT klubok a service-
learning és a közösségi szolgálat  hibridjei,  melyek a nem formális oktatás és az
iskolai/ifjúsági  közösségi  szerepvállalás  határán  mozognak.  Az  IMPACT  klubokat
vezető  tanárok  az  ifjúságsegítők  szerepébe bújnak,  még akkor  is,  ha a  formális
oktatási  rendszerben  is  jelen  vannak.  A  service-learning  koncepcióját  más  civil
szervezetek is alkalmazták 2004-2008 között, amikor a Pro Vobis elkezdte felfedezni
az  Egyesült  Államokból  származó  módszert,  majd  átadta  azt  helyi  partner
intézményének, a Kolozsvári Önkéntes Központnak (CVCN). A CVCN egy kísérleti SL-
projektet valósított meg, melynek során középiskolás diákokkal dolgozott a „Tanulók
a közösségért” projekt keretében. Mindezek után a CVCN  bevezető képzést tartott
az SL-ről a többi 8 helyi önkéntes központ számára Romániában, amelyek kísérleti
SL-tevékenységeket  valósítottak  meg  közösségeikben.  A  CVCN  egy  kiadványt  is

8



készített az SL-ről,  ami kutatást tartalmaz arról,  hogyan lehet azt a helyi iskolák
realitásához igazítani.

Országos  szinten  2003  óta  történtek  kísérletek  egy  Nemzeti  Közösségi  Akció
Stratégia  létrehozására,  amelyet  középiskolákban,  speciális  iskolákban  és
kihelyezett központokban vezettek volna be. 2007-ig úgy tűnt, ez sikerülni is fog. A
tevékenység 3 éve alatt több mint 100 000 diák jelentkezett önkéntesnek, és több
mint 1200 iskola vett részt benne. A programot sikeresnek tartották, de soha nem
sikerült  fenntarthatóvá válnia,  vagy más iskolatípusokra kiterjednie.  2014 óta az
önkéntességről szóló romániai törvény egyértelműen meghatározza az önkéntesség
alsó korhatárát (a 15 éves kort), így azóta számos, korábban az iskolákban végzett
vagy a tanárok által a diákjaik számára javasolt önkéntes tevékenység kívül esik az
önkéntesség jogi  keretein.  A Pro Vobis  elkezdte népszerűsíteni  az  önkéntességre
való  nevelés  koncepcióját,  hogy  a  közösségekbe  aktívan  bekapcsolódó
tanulócsoportok ne veszítsék el  a kedvüket a cselekvéstől,  és strukturált módon
szolgálják  a  közösségüket.  E  tevékenységek  közül  azonban  nagyon  kevésnek
vannak  iskolai  tanterv  részeként  is  meghatározott,  egyértelmű tanulási  céljai.  A
felsőoktatás területén a  kolozsvári  Babes-Bolyai  Tudományegyetem vett  részt  az
elmúlt években Erasmus+ projektekben, más partnerekkel együtt fejlesztette az SL-
koncepcióját  az  egyetemi  hallgatók  körében,  tanulmányozta,  hogyan  lehet  azt
megvalósítani, és eszközöket készített a tanárok számára, hogy ők is vezethessenek
SL tevékenységeket (további részletek: www.slihe.eu).

Lengyel adottságok

Lengyelországban az SL pedagógiai gyakorlata még nem terjedt el a formális és a
nem  formális  oktatásban.  Bár  sok  iskolában  vannak  önkéntes  klubok,  ezek
koordinátorai nem ismerik az SL módszertanát. Leggyakrabban rövid távú önkéntes
akciókat szerveznek, például szemétgyűjtést vagy takarítást a környezetükben. A
tanulók könnyű feladatokat kapnak, és ritkán dolgoznak projektcsapatban.  Kevés
kivétel  létezik,  például  a  varsói  Amerikai  Iskola  szervezeti  tanulási  projekteket
szervez  annak  érdekében,  hogy  „a  tanulói  attitűdöket  fejlessze  azáltal,  hogy
készségeiket  és  tudásukat  a  valós  környezetre  kiterjesztve  alkalmazzák".  Ez  az
iskola  olyan  ötleteket  valósít  meg,  amelyek  egyéni  vagy  csoportos
kezdeményezésekből,  tantervi  kapcsolódásokból  vagy  azonosított  közösségi
igényekből  erednek.  A  nem  kormányzati  szervezetekben  az  ifjúságsegítők  az
iskoláktól eltérő módon, de még mindig az SL módszertanának alkalmazása nélkül
szervezik  az  önkéntességet.  Általában  konkrét  feladatokat  kell  elvégezni,  és  az
önkéntesek  döntik  el,  hogy  ezek  közül  melyik  érdekli  őket.  Néhány,  a  civil
szervezetekkel  kapcsolatban  álló  fiatal  részt  vesz  ifjúságsegítők  által  moderált
szociális  projektekben,  de  ezekben  az  esetekben  egy-egy  projekten  csapatként
dolgoznak,  és  sokkal  inkább  a  tevékenységre,  mint  a  tanulási  folyamatra
koncentrálnak.  Lengyelországban  még  nem  alakult  ki  a  fiatalok  társadalmi
aktivizmuson  alapuló  képzésének  módszertana.  Az  SL  sokat  segíthet  ezen  a
területen, különösen az iskolákban és a civil szervezetekben.
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Magyar adottságok

Magyarországon az oktatási ágazatban kevéssé ismert az SL módszertana. Olyan,
elsősorban a középfokú oktatási intézmények által alkalmazott, hasonló elemek és
módszerek léteznek, mint a projektalapú oktatás, a kísérleti pedagógia gyakorlata
vagy a  közösségi  szolgálat.  A  felsőoktatásban pedig  még egyáltalán nem került
bevezetésre.  A  2001-es  Önkéntesek  Nemzetközi  Éve  fontos  katalizátora  volt  az
ifjúsági ágazat fejlődésének, mivel fokozta az együttműködést az oktatási terület, a
különböző minisztériumok és a civil szervezetek között, és megnyitotta az utat a
nem formális oktatás elismerése, valamint az önkéntességről szóló magyarországi
törvény, továbbá az Önkéntes Központ Alapítvány létrehozása előtt. A 2010-es évek
elején,  a  Nemzeti  Önkéntes  Stratégia  (NVS)  elfogadásával  nagyobb  hangsúlyt
kapott  a  fiatalok  társadalmi  tudatosságának  és  szociális  készségeinek
szisztematikus  fejlesztése.  Az  elmúlt  évtizedben  az  ifjúsági  önkéntességre
prioritásként  tekintettek,  ezt  a  hozzáállást  példázza  a  közösségi  szolgálat
bevezetése. 

A service-learninghez némileg hasonló iskolai közösségi szolgálat teljesítése minden
középiskolás számára kötelezővé vált.  Az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez a
diákoknak 50 órás szolgálatot kell teljesíteniük, amely "a tanuló helyi közösségének
javára  egyénileg,  vagy  csoportosan  szervezett  keretek  között  végzett,  anyagi
érdekektől független, szociális és környezetvédelmi tevékenységet, valamint annak
pedagógiai  feldolgozását”  jelenti  (Közoktatási  törvény).  Az  iskolai  közösségi
szolgálat  egyik fő célja a helyi  közösségek erősítése, de pedagógiai  céljai  között
szerepel az aktív állampolgári szerepvállalás fejlesztése is.

A kötelező iskolai közösségi szolgálat szorosan kapcsolódik az önkéntességhez, de
külön fogalom. "A közösségi szolgálat és az önkéntes munka fogalma közös abban,
hogy mindkettő általában a közjót szolgálja, mindkettő előnyökkel és hozott értékkel
jár  a  tevékenységet  végző  személyek  és  környezetük  számára  -  mivel  e
tevékenységek  végzésével  mindenki  olyan  értékeket  tesz  magáévá,  amelyek
erősíthetik a közösségi elkötelezettség és a társadalmi felelősség tudatát. Emellett
mindkettő  további  előnyökkel  járhat  a  későbbi  életkorban  vagy a  munkakeresés
során." (NVS, 2012. 3. o.)

Magyarországon általában a vallási és a civil szervezetek aktívak a nem formális
oktatás és az önkéntesség területén, így gyakran tartanak módszertani képzéseket
oktatási  és  szociális  szakemberek  számára  e  témákban.  Ezeken  a  képzéseken
keresztül  számos, az SL-pedagógiához hasonló koncepciót vezetnek be az iskolai
közösségi szolgálatba és az önkéntes programokba.

Horvát adottságok

Az  SL  mint  pedagógiai  módszertan  nem teljesen  ismeretlen  Horvátországban.  A
formális  rendszerben  az  SL  bizonyítottan  egyes  egyetemi  szintű  tanulmányi
programok szerves részét képezi  (pl.  a Fiumei Egyetem, a Zágrábi Egyetem stb.
alkotóelemei).  Ezekben  az  esetekben  az  SL  az  egyetemek  harmadik  (polgári)
küldetésének eszközeként, valamint tanulási és oktatási módszerként jelenik meg. A
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formális oktatás alacsonyabb szintjein (általános és középiskola) a helyzet egy kicsit
más.  Bár  az  SL-et  nem  ismerik  el  az  iskolarendszeren  belül  megvalósított
koncepcióként, az általános iskolákban és különösen a középiskolákban említésre
méltó tendencia az iskolai önkéntes programok (iskolai önkéntes klubok) kialakítása
és  megvalósítása,  az  állampolgári  nevelés,  mint  tantárgyakon  átívelő  téma
részeként.  Ez  a  gyakorlat  értelmezhető  úgy,  mint  a  fiatalok  aktív  közösségi
szerepvállalására való felkészítés módszere, de úgy is, mint az iskolai tananyaghoz
kapcsolható  értékes  kompetenciák  megszerzésének  módja.  A  fiatalok
felkészültségének,  a  közösségben való aktív szerepvállalásának és a tapasztalati
tanulás  iránti  igényüknek  fontos  mutatója  a  Horvátországban  önkéntes  munkát
végző fiatalok  (15-30 évesek)  száma is.  Horvátországban a  fiatalok  teszik  ki  az
önkéntesek  közel  felét  (2019-ben  48%,   a  Demográfiai,  Családügyi,  Ifjúsági  és
Szociálpolitikai Minisztérium adatai alapján). A horvátországi civil szervezetek teszik
ki  az önkéntesek bevonásával működő szervezetek nagy részét (86% 2019-ben.,
Demográfiai,  Családügyi,  Ifjúsági  és  Szociálpolitikai  Minisztérium adatai  alapján).
Ezek  a  szervezetek  szorosan  együttműködnek,  és  értékes  és  nélkülözhetetlen
partnernek  számítanak  a  szolgálati  tanulási  programokban,  valamint  az  iskolai
önkéntes  programokban.  Még ha  a  civil  szervezeteknek  nem is  fő  céljuk  az  SL
programok  megvalósítása,  munkájuk  (különösen  önkéntes  programjaik)  során
kézenfekvő módja lehet annak, hogy az önkéntességet összekapcsolják a tanulással
és  a  kompetenciák  megszerzésével  egy  adott  területen.  Az  SL  módszertanának
számos  elemét  használják  az  ilyen  önkéntes  tevékenységek  vagy  egyéb,  nem
formális tanulást célzó programok során. Ahhoz azonban, hogy a legtöbbet lehessen
kihozni az SL módszeréből, annak strukturáltabb megvalósítására lenne szükség.

1.2. A szolgálat-tanulás (SL) alapjai 

Az  SL  olyan  oktatási  és  tanulási  stratégia,  amelyben  a  tanulási  folyamat  egy
meghatározott  szolgálati  tevékenységen  keresztül  zajlik,  amely  később  reflexió
tárgyát képezi. Az ifjúságsegítő és a fiatalok kitűznek egy tanulási célt, amelyet a
fiatalok egy beazonosított közösségi igényt kielégítő tevékenységen keresztül érnek
el,  majd  később  az  ifjúságsegítővel  közösen  reflektálnak  a  megszerzett
tapasztalatokra.  Az  SL  egyszerre  összpontosít  a  közösség  számára  hasznos
tevékenységre,  és  az  ennek során létrejött  tanulási  folyamatra.  Az  SL kölcsönös
jellege azt jelenti, hogy a helyi közösség kap valamit, amire szüksége van, mialatt a
fiatal,  aki  mások javára  cselekszik,  új  ismeretekre  és  kompetenciákra  tesz  szert
(Furco, 1996). 

Az SL folyamatának fontos aspektusa a fiatalok vezetői szerepvállalása is. Nekik kell
megvizsgálniuk, hogy milyen szükségletei  vannak a választott közösségnek, meg
kell találniuk a probléma megoldásának vagy enyhítésének módjait, és mindezek
alapján el kell  dönteniük, mit és hogyan tegyenek. Mindebben számíthatnak egy
ifjúságsegítő  támogatására,  de  a  projektért  a  felelősséget  főként  nekik  kell
vállalniuk,  úgy,  hogy mindeközben vezetői  szerepet  is  vállalnak.  Az ifjúságsegítő
tanulási  célokat  tűz  ki,  és  a  projekt  egészén  keresztül  irányítja  a  reflexiós
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folyamatot. Kérdéseket tesz fel arra vonatkozóan, hogy mi történik, mit és hogyan
lehet  megtanulni,  mit  kellene  korrigálni,  mi  volt  nehéz,  és  azt  hogyan  lehetne
könnyebbé tenni  stb.  Az ifjúságsegítőnek anélkül  kell  segítenie a résztvevőket  a
megoldások megtalálásában, hogy azt megadná nekik vagy a feladatokat elvégezné
helyettük.

Az  SL  csoportos  munka  során  valósul  meg,  de  a  módszer  egyes  aspektusai  -
különösen az irányított reflexió - egyéni munkában is használható.

Példa:

Egy  orvostanhallgató,  aki  önkéntesként  dolgozik  egy  idősek  otthonában,  nagy  hasznát
veheti az SL módszerének. Egy oktatóval együttműködve kitűzhet az idősek egészségével
kapcsolatos tanulási célokat, majd az ifjúságsegítőjével együtt megbeszélheti és elemezheti
a  munkáját,  valamint  a  meghatározott  célok  elérése  érdekében  kibeszélheti  a  naponta
felmerülő  konkrét  helyzeteket.  Ennek  köszönhetően  például  gyakorlati  készségeket
szerezhet az idősekkel való munkával kapcsolatban, és bővítheti az időskorral kapcsolatos
ismereteit.  Emellett  megismerheti  az  erősségeit  is  ebben  a  típusú  munkában,  vagy
megtapasztalhatja,  mi  az,  ami  általában  nehézséget  okoz  számára.  Elmélkedhet  azon,
hogyan kezelje az ilyen nehézségeket, és következtetéseit ellenőrizheti a gyakorlatban. Az
idősek otthona pedig fogadhatna egy önkéntest, aki bekapcsolódna a tevékenységébe.

Az  SL  a  csapatban  végzett  projektmunka  elsajátításához  is  jó  módszer  lehet.  A
résztvevők megoszthatják a feladatokat, és így, a saját tehetségüket, tudásukat és
készségeiket felhasználva közösen dolgozhatnak egy olyan projekt megvalósításán,
amely  megfelel  a  helyi  közösség  igényeinek.  Ennek  eredményeképpen  adott
problémakörrel  kapcsolatos  ismereteket  és  készségeket  fejleszthetnek,  de
fejleszthetik  a "soft  skilljeiket"  is,  például  a  kommunikációs és a csapatban való
együttműködés készségét.

Példa:

Az SL módszerének csoportmunkában való alkalmazására példa lehet egy iskolai önkéntes
klub által  végzett tevékenység, például társasjáték klub szervezése idősek számára. Egy
ilyen  klub  ötletének  a  helyi  közösség igényeinek  feltárása  után  kell  megszületnie,  és  a
fiataloknak egyeztetniük kell  róla egy ifjúságsegítővel.  Az esemény megszervezéséhez a
fiataloknak különböző kérdésekkel  kell  foglalkozniuk,  mint  például:  a  megfelelő  helyiség
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kiválasztása,  annak  lefoglalása,  a  felszerelés  elhelyezése,  az  idősek  meghívása  és  a
találkozó  időpontjának  meghatározása,  az  uzsonna  és  az  italok  beszerzése,  a  játékok
kiválasztása,  a  rendezvény  társszervezése  stb.  Egyes  tanulási  célok  az  egész  csoport
számára  azonosak  lehetnek  (pl.  kommunikációs  készségek  fejlesztése),  de  néhányat  az
egyes résztvevők szerepétől és feladataitól függően egyénre kell  szabni (pl.  költségvetés
megtervezése,  az  uzsonnára  fordított  kiadások  tervezése  stb.).  A  klubfelügyelő  az
ifjúságsegítő  szerepét  vállalhatja  fel,  aki  a  tanulási  folyamatot  elősegíti  azáltal,  hogy  a
résztvevőket  arra  ösztönzi,  hogy  gondolkodjanak  a  projekt  lépéseiről  és  az  általuk
elsajátított készségekről/kompetenciákról.

Az  SL  a  konkrét  készségek  elsajátítása  mellett  a  fiatalok  figyelmét  a  közösségi
problémákra  irányítja  rá,  és  nemcsak  a  problémák  észlelésében,  hanem  a
megoldások keresésében is hasznukra válik. Ennek eredményeképpen a módszer
alkalmazásával  kidolgozott  projektek  gyakran  válnak  a  későbbi  szolgálati
tevékenységek kiindulópontjává.

Az SL fejleszti a

● a cselekvőképesség érzését,

●  a  felelősségvállalást  (a  teljes  projekt  sikeréhez  minden  szakaszban
elkötelezettségre és a konkrét feladatok teljesítéséért való felelősségvállalásra van
szükség),

● a hatékonyságot,

● a vezetői képességeket,

● az interperszonális készségeket,

● a kritikus gondolkodást,

● a reflexió és az önreflexió képességét,

● a helyi közösséghez való kötődés érzését,

● a világgal kapcsolatos tudatosságot,

● az egyéni értékek fontosságát,

● a társadalmi elkötelezettséget,

●  a  projektben  megvalósított  tevékenységekkel  kapcsolatos  ismereteket  és
készségeket (Astin 2000).
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1.3. A  service-learning,  az  önkéntesség  és  az  oktatási
tevékenység fogalmainak különbségei 

Az SL fogalmának tisztázása során javasolt különbséget tenni a közösségi szolgálat,
az önkéntesség, a terepgyakorlat, a szakmai gyakorlat, az oktatási tevékenység és a
service-learning  között  (Fiske,  2001;  Furco  &  Holland,  2005;  Lipčáková  &
Matulayová,  2012).  Az  SL  tehát  abban  különbözik  a  közösségorientált
tevékenységek más típusaitól, hogy tartalmaz egy elsajátítandó tananyagot. Célja a
tanulási folyamat véghezvitele a tanulás tartalmának megértésével, a fiatal diákok
állampolgári  felelősségvállalásának  előmozdítása  és  a  közösségek  megerősítése
(Bringle & Hatcher, 1996; Fiske, 2001; Rusu, Bencic, & Hodor, 2014).

A service-learning egy olyan pedagógiai eszköz, amely a tervezett tanulást és a
közösségi szolgálatot egyesíti. Attól függően, hogy milyen kontextusba keretezzük,
az  SL  kapcsolódhat  a  formális  oktatáshoz  (az  iskolában a  különböző  tantárgyak
tantervi követelményei, a formális oktatási normák alapján) vagy a nem formális
tanuláshoz  (az  ifjúságsegítők  és  a  fiatalok  által,  a  közösségben  meghatározott
tanulási célok mentén megvalósított tevékenységekhez, amelyek a sikeres élethez
szükséges  különféle  készségekhez  kapcsolódnak,  de  nem  szükségszerűen
kapcsolódnak egy adott iskolai tantárgyhoz sem). Jelen kézikönyv értelmezésében
az  SL  az  a  folyamat,  amelynek  során  a  fiatalok  a  választott  közösségben
hozzájárulnak a  valós  problémák és  szükségletek  megoldásához  (ez  a  szolgálati
rész),  de  mindezt  úgy  teszik,  hogy  közben  konkrét,  és  előre  megtervezett
készségeket és ismereteket szereznek (ez a tanulási rész). Ezáltal az SL a fiatalok
képzésének komplex módszerévé válik, amely nem száraz, hanem cselekvés általi
tanulási folyamatokat kíván megvalósítani, és ami ennél is fontosabb: a résztvevők
pozitív  hatást  fejtenek  ki  a  közösségre.  Az  SL  ebben  az  esetben  egyesíti  a
szükségleteket (a közösség és a konkrét kedvezményezettek, valamint a fiatalok
igényeit),  ami  egy  olyan  win-win  megoldást  eredményez,  amely  jól  látható
közösségi eredményeket hoz, mellette pedig gyakorlati és tartós tanulási folyamatot
is generál.

Az önkéntesség olyan cselekedet vagy tevékenység, amelyet egyének (egyedül
vagy csoportosan) végeznek a köz javára, szabad akaratukból, másoknak vagy egy
adott közösségnek valamilyen szolgáltatást vagy segítséget nyújtva anélkül, hogy
ezért  a  munkáért  fizetést  kapnának.  Az önkéntesség történhet  tervezett  keretek
között, de lehet informális, spontán cselekvés is, amely olyan egyénektől ered, akik
felismerik mások szükségleteit, és úgy döntenek, hogy cselekednek. Jelen kézikönyv
esetében  általában  a  tervezett  vagy  formális  önkéntességre  utalunk,  amely  a
szervezetek vagy közintézmények azon szándéka alapján valósul  meg,  hogy -  a
társadalomban  való  aktív  részvétel  eszközeként  -  önkéntes  lehetőségeket
teremtsenek  a  polgárok  számára.  Ebben  az  értelmezésben  az  önkéntességnek
számos  módja  és  rá  vonatkozó  szabálya  van,  amelyek  országonként  eltérőek
lehetnek, de annak, hogy egy tevékenységet önkéntesnek nevezhessünk, továbbra
is  a  következő  3  feltétele  van:  jótékony  célú;  szabad  akaratból  és  választásból
történik;  nem  fizetik  meg  (az  önkéntesek  által  viselt  költségeken,  illetve  a
tevékenység költségein felül); a közösség és a közjó érdekében történik (nem önös
érdekből, illetve nem pénzügyi haszonszerzés céljából).
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A szakmai gyakorlat  egy olyan tanulmányi időszak, amelynek során a hallgatók
vagy  gyakornokok  a  tanulmányi  vagy  munkaterületükhöz  kapcsolódó,  konkrét
ismereteket és készségeket sajátítanak el.  A szakmai gyakorlat a középiskolai és
egyetemi  tanulmányi  program  része,  amelynek  során  a  diákok  általában  az
osztálytermen kívül, interakcióban a közösség és a munkaerőpiac valós szereplőivel,
a gyakorlatban  alkalmazhatják az iskolában egy adott témában szerzett elméleti
ismereteiket.  Mivel  a  szakmai  gyakorlat  általában  a  tanulmányi  program  része,
kötelező  részt  venni  rajta.  Világos  tanulási  célokkal  rendelkezik,  amelyek
kapcsolódnak az egyetemi tantervhez, és amelyeket az oktatók is kiértékelnek. Még
abban az esetben is, ha a gyakorlat közösségben, rászorulók javára vagy társadalmi
célok  érdekében  történik,  a  részvétel  célja  a  tanulási  és  gyakorlati  készségek
elsajátításának igényével  függ össze,  és nem azzal  a  szándékkal,  hogy a tanuló
másokat  szolgáljon,  ahogy  az  az  önkéntesség  esetében  történne.  
Vannak  más  típusú  szakmai  gyakorlatok  is,  amelyek  hasonlítanak  a  munkahelyi
képzési programokhoz, ahol a diákok vagy egy tanulmányi program (középiskolás
vagy egyetemista)  végzősei  rövid távú intenzív  programban vesznek részt.  Ezek
esetében úgy sajátítanak el egy munkát (vagy annak elemeit), hogy ugyanazokat a
feladatokat  látják  el,  mintha  alkalmazottak  lennének.  Ezek  a  gyakornoki  vagy
szakmai gyakorlati programok fakultatívak, szabad akaratból vesznek rajtuk részt a
gyakornokok, akiknek egyértelmű céljuk a tanulás, a konkrét készségek elsajátítása,
illetve  a  karrierre  való  felkészülés  egy  adott  szakterületen.  Ezek  a  tanulmányi
időszakok  általában  fizetettek  (az  egyes  országok  jogszabályainak  megfelelően),
mivel a gyakornokok a munkáltató javára végzik el a feladatokat, még akkor is, ha
közben tanulnak, tehát személyes hasznuk is származik belőle.

Az oktatási tevékenységek magukba foglalnak minden olyan tevékenységtípust,
amelyet egy vagy több tanulási cél elérése érdekében szerveznek, vagy más szóval
olyan tevékenységeket, amelyek tervezett tanulási élményt nyújtanak.  Az ifjúsági
munkában gyakran találkozunk velük a nem formális vagy informális oktatás során.
Ez  lehet  egy  tanfolyam,  egy  workshop,  egy  dráma-szakkör,  egy  játék  stb.
Szólhatnak a  saját  önkéntes csapatunknak,  de ők maguk is  lehetnek azok,  akik
ezeket egy nagyobb közönség elé tárják.

Tekintettel arra, hogy ezek szinte mindig a szervezetek céljaihoz, és így egy konkrét
közösségi  igényhez  kapcsolódnak,  könnyen  összekeverhetjük  az  oktatási
tevékenységet az SL-projekttel. Valójában az SL- projektnek mindig tartalmaznia kell
oktatási tevékenységet is. Az SL projektben a tanulási tevékenységnek a projektben
részt  vevő  fiataloknak  kell  szólnia,  és  a  fiataloknak  egy  olyan  tevékenység
megvalósításával  kell  elérnie  a  tanulási  célokat,  amely közvetlenül  a  közösséget
szolgálja.  Például,  ha az oktatási tevékenység egy olyan képzés, amelynek célja,
hogy megtanítsa az embereket az egészséges táplálkozási szokásokra, és a képzés
résztvevői  részben  a  közösségből  származó  emberek,  részben  pedig  a  fiatalok,
akikkel  együtt  dolgozunk,  akkor  azt  mondhatjuk,  hogy  a  fiatalok  megtanulnak
valamit, mialatt egy közösségi igény is kielégül, s így a képzésünket SL-projektként
is  aposztrofálhatnánk.  Fontos  különbség  ugyanakkor,  hogy  ebben  az  esetben  a
fiatalok egyszerűen csak passzív résztvevők, akik ugyanúgy fejlesztik a tudásukat,
mint a többi résztvevő. Nem valósítanak meg olyan közösségi tevékenységet, amely
tanulást eredményezne, hanem csupán egy képzésen vesznek részt.

Amennyiben  azonban  a  fiatalok  a  képzés  tananyagának  és  eszközigényének
megtervezésében,  a  logisztika  megszervezésében,  a  képzés  zökkenőmentes
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lebonyolításában  is  részt  vesznek,  illetve  fényképeket,  vagy  más  olyan  anyagot
készítenek, amelyet a képzés után közzé tesznek - ezzel népszerűsítve a képzést
annak érdekében, hogy még több potenciális résztvevőt érjenek el - akkor a projekt
valóban SL-projektnek minősül. Így a fiatalok elérik saját tanulási céljaikat (ez lehet
rendezvényszervezés,  logisztikai  ismeretek  szerzése,  rendezvényfotózás
elsajátítása, facilitációs vagy képzési ismeretek, grafikai tervezés elsajátítása stb.),
és  a  közösség  igénye  is  kielégül  (az  egészséges  táplálkozással  kapcsolatos
ismeretek iránti  igény).  Így a fiatalok ténylegesen olyan szolgáltatást  nyújtanak,
amely révén saját kompetenciáikat is fejlesztik.

Közösségi szolgálat formális tanulási környezetben

A közösségi szolgálat fogalma hasonlít az SL fogalmához. A kettő között gyakran
átfedés  van.  A  közösségi  szolgálatok  olyan  társadalmi,  környezeti,  egyéni  vagy
csoportos  tevékenységek  és  azok  reflektív  pedagógiai  feldolgozásai,  amelyeket
szervezett keretek között, a tanulók helyi közösségének javára, pénzügyi érdekektől
függetlenül, törvény által szabályozott módon végeznek. Magyarországon 2016 óta
az  érettségi  vizsgák  megkezdésének  feltétele  50  óra  közösségi  szolgálat
teljesítésének igazolása a középiskola befejezésekor. Az állami, önkormányzati, civil,
egyházi stb. intézményekben végzett iskolai közösségi szolgálat megszervezése a
középiskola  feladata,  amelyet  az  illetékes  iskolaigazgató  felügyel.  Az
osztályfőnök/mentor maximum 5 óra felkészítő foglalkozást, majd maximum 5 óra
záró foglalkozást tart a tanulóknak.

Service-learning Önkéntesség Oktatási
tevékenységek 

=  olyan  projekt,  amelynek
keretében  a  fiatalok
hozzájárulnak  valós  problémák
és szükségletek megoldásához,
miközben  konkrét  készségeket
sajátítanak  el,  előre
megtervezett módon. 

- szabad akarat alapján 

- nem fizetett tevékenység 

-  a  megtervezett  tanulási
folyamat  a  projekt
résztvevőinek  szól,  és  a
módszer elengedhetetlen részét
képezi.

=  egyének  által  (egyedül
vagy  csoportosan)  más
emberekért, a közösségért
és  a  közjóért  végzett
cselekvés  vagy
tevékenység. 

- a szabad akarat alapján

- nem fizetett tevékenység

-  a  tanulás  folyamata
végbemegy,  de  általában
nem  előre  megtervezett
vagy  utólag  reflektált
formában. 

 

=  olyan  tevékenység,
amely  tanulási  élményt
nyújt 

- szabad  akarat  vagy
iskolai tanterv alapján

- nem  fizetett
tevékenység
(általában)

- a  tanulási  folyamat
tervszerű DE

- egyszerűen  a
részvételen  keresztül
történik,  és  NEM  a
közösségért  végzett
szolgálaton keresztül.
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1.4. Átmenet az önkéntességből a service-learningbe

Az önkéntességből vagy oktatási tevékenységből az SL-be való átmenet az alábbi
kulcselemek közül egy vagy több hozzáadásával valósítható meg: (1) a tartalommal
kapcsolatos  tananyag kidolgozása és  (2)  a  társadalmi  szükségletek szolgálatába
állított  tudás.  Egy  további  elem,  amely  megkönnyíti  az  önkéntes  vagy  oktatási
tevékenységből az SL-be való átmenetet, az a szolgálathoz kapcsolódó, a tanulási
folyamatot  is  figyelembe  vevő  reflexió  (azaz  mind  a  tanulás,  mind  a  szolgálat
affektív dimenziója).

Az SL és az önkéntesség fogalma nagyon hasonlónak tekinthető, különösen mivel az
SL-ről nem formális oktatási környezetben beszélünk, ahol az nagyon hasonlít az
önkéntesség folyamatára.  

Van azonban néhány különbség a két megközelítés között. Az SL során a tanulás,
amely  a  résztvevő  fiatalokban  végbemegy,  szándékos,  tervezett  és  gondosan
felülvizsgált módon történik. Az önkéntes tevékenységekben a közösségi haszon és
a kedvezményezettekre gyakorolt (általában pozitív) hatások mellett az önkéntesek
is  tanulnak,  de  ez  csak  egy  „mellékhatás”,  egy  „bónusz”,  és  nem  az
önkéntességben való részvétel fő célja. 

Mindezen kívül  abban is  van különbség,  hogy ezeket a tevékenységeket hogyan
alakítják ki a közreműködő segítők (ifjúságsegítők, ha a résztvevők mindkét esetben
fiatalok,  és  ők  nyújtják  a  szolgáltatást).  Az  SL  módszertan  egy  4  lépésből  álló
modellt  alkalmaz,  amely  a  projekt  minden  egyes  fázisában  nagyon  konkrét
elemeket és iránymutatásokat tartalmaz, erőteljesen ösztönözve a fiatalokat arra,
hogy a projektjük társalkotói legyenek, hogy aktívan részt vegyenek minden egyes
fázisban, és hogy ne csak magából a szolgáltatási tevékenységből, hanem ebből az
irányítási  folyamatból  is  tanuljanak.  Az  önkéntesség  során  a  legtöbbször  más  a
koncepció.  Az  önkéntesek  azért  jönnek,  hogy  támogassanak  egy  ügyet  vagy
biztosítsanak egy szolgáltatást, és ezt egy már meglévő környezetben teszik, ahol a
kedvezményezettek  köre  egyértelmű,  szükségleteik  ismertek,  és  a  beavatkozás
módját  is  meghatározta  már  az  ügyet  felvállaló  szervezet.  Az  önkéntesek  tehát
idejükkel,  energiájukkal,  képességeikkel  és  ötleteikkel  vesznek  részt  egy  olyan
projektben,  amely  általában  már  működik,  és  amelynek  megvalósításához
munkaerőre van szükség. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem létezhetnek olyan
helyzetek, amikor egy szervezet önkéntesei azok, akik észlelnek egy szükségletet,
és kezdeményezően egy projektet hoznak rá létre, de ez általában ritka. 

Az  önkéntesség  keretein  belül  is  különböző  módjai  vannak  az  önkéntesek
bevonásának,  akik  lehetőségeik  és  képességeik  szerint,  különböző  részeket
vállalhatnak egy projektben vagy önkéntes programban, és ezáltal a program az ő
együttműködésük  eredménye  lesz  úgy,  hogy  mindenki  a  maga  kisebb  vagy
nagyobb részét teszi bele. Az SL-ben, ha a fiatalok egy csoportja egyszer eldönti,
hogy részt vesz egy projektben, akkor teljes mértékben, az elejétől a végéig teszi
azt, és a sajátjává alakítja.

E különbségek alapján egy klasszikus önkéntes tevékenységet viszonylag könnyen
át lehet alakítani SL projektté, ha alaposabban megtervezzük azt, és a résztvevő
fiatalok  számára  már  a  kezdetektől  fogva  egyértelműen  meghatározzuk  az  SL
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végrehajtása során megvalósítandó tanulási célokat. Ahhoz, hogy egy hagyományos
önkéntes tevékenység SL projektté váljon, strukturált szemléletre van szükség - az
előkészítéstől a végrehajtáson és a reflexión át, egészen az ünneplésig – gondosan
figyelve  minden  egyes  lépésre,  különösen  arra,  hogy  ez  a  módszertan  milyen
hozzáadott értéket nyújt a fiataloknak. A reflexió és az ünneplés kulcsfontosságú
egy SL projekt esetében, és e kézikönyv ide vonatkozó fejezeteiben részletesen is
foglalkozunk azzal, hogyan is mennek végbe ezek a folyamatok. Ez azonban nem
jelenti  azt,  hogy a  szokásos  önkéntes  munka  során  nem kerül  sor  reflexióra  és
ünneplésre.  A  minőségi  önkéntes  projektekben  a  professzionális
önkéntesmenedzsmentnek  köszönhetően  ezekre  is  sor  kerül,  az  önkéntesek
motiválása és megtartása érdekében.

Az SL-ben azonban ez a két lépés az előző lépésekre épülve a módszertan szerves
részét  képezi,  és  biztosítja  az  SL  kezdeményezés  sikerességét  és  hatásosságát
minden  érintett  -  mind  a  közösség  (kedvezményezettek  és  partnerszervezetek),
mind a fiatalok, mint főszereplők – számára.

Ugyanakkor egy SL tevékenység is  átalakulhat puszta önkéntességgé,  ha nem a
tanulásra  helyezzük  a  hangsúlyt,  hanem  a  szolgálat  tárgyát,  valamint  azt  a
közösségben keletkező hatást és pozitív  változást  helyezzük előtérbe,  amelyet a
fiatalok a tevékenységükkel létrehoznak.

A FEJEZET ÖSSZEFOGLALÁSA

◉ Az SL (service-learning) kulcselemei a kölcsönösség, a fiatalok vezető szerepbe
való helyezése, a tanulási folyamat és az erre irányuló reflexió.

◉ Az SL-nek különböző gyökerei és kontextusai léteznek, amelyeket ismerni kell,
amikor az SL-t egy adott országban implementáljuk.

◉ Az  SL  megkülönböztethető  az  önkéntességtől,  a  szakmai  gyakorlatoktól,  az
ifjúsági munkától és a közösségi szolgálat oktatási tevékenységétől.

◉ Van lehetőség az  önkéntességből  és  az  oktatási  tevékenységekből  átmenetet
képezni az SL-be.  
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2. Service-learning elvek az ifjúsági munkában

Az elv kifejezés, amely a latin "maxim=alapelv" szóból ered, sok nyelvben egyéb
kifejezésekkel helyettesíthető. Ilyen pl. a "regel" vagy "regola" szó (a latin "regula"
szóból), amelyeket magyarra "norma" vagy "szabály" kifejezésekkel fordíthatunk le.
Az  elv  legáltalánosabb értelemben egy kiindulópontot,  egy vezérgondolatot,  egy
alapvető eljárási szabályt, egy eredetet, egy feltevést, egy alapgondolatot jelent. Az
SL szempontjából a legelterjedtebb álláspont az, hogy az elv egy követendő norma,
ami segít a meghatározott színvonal és a megfelelő minőség elérésében.

Különböző helyzeteket élhetünk át az SL projektek megvalósítása során. A képzés
során  nem  lehet  felkészíteni  egy  ifjúságsegítőt  vagy  egy  fiatalt  minden  olyan
helyzetre, amely felmerülhet. Az alapelvek azonban segíthetnek, ha nem vagyunk
biztosak  abban,  hogy  tevékenységünk  SL-nek  minősül-e,  vagy  egyszerűen
útmutatást szeretnénk kapni az SL projektünk megvalósításához.

A fiatalok SL projektekben való vezetői szerepvállalásának alapelvei      

● A fiatalok vezetői szerepbe helyezése
● Tanulást támogató légkör
● Felnőtt példamutatás
● Szórakozás 
● Elismerés
● Inspiráció a bevált gyakorlatokon keresztül
● Célzott motiváció
● A sajátos igények tiszteletben tartása

Az SL projekt szándékának és tartalmi kialakításának alapelvei

● Az igények elsőbbsége az ötlettel szemben
● A résztvevők a közösséggel együtt és ne csak értük dolgozzanak
● Kölcsönösség
● Hosszú távú célok
● Növekvő igények
● Rugalmasság, sokszínűség és választási lehetőségek

Az oktatási és a szolgálati célok összekapcsolását támogató elvek

● A tapasztalatok összekapcsolása az oktatás céljaival és tartalmával
● Tanulás a saját tapasztalatokból 
● Reflektálás a tapasztalatokra
● Átfedések (cross-sectioning)
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2.1.  A  fiatalok  SL  projektben  való  vezetői  szerepvállalásának
alapelvei

A fiatalok vezetői szerepbe helyezése

Egy fiatalok által  irányított  projekt  olyan,  ahol  a  fiatalok segítenek végrehajtani,
irányítani  és felügyelni  a  kezdeményezéseiket a megcélzott  közösségekben és a
tágabb társadalomban,  és fontos  szerepet  vállalnak az  erőforrások  elosztásában
(Restless Development, 2016; Kahn, et al., 2009). Mindez abból a meggyőződésből
ered,  hogy  a  fiatalok  értékes  eszközök  és  erőforrások,  és  hogy  energiáikat  és
tehetségüket érdemes kamatoztatni.

A  fiatalokat  a  lehető  legnagyobb  mértékben  be  kell  vonni  az  SL  tervezésébe,
végrehajtásába  és  értékelésébe.  Magukénak  kell  érezniük  a  projektet,  és  a
tevékenységek során nem csupán végrehajtóként, hanem vezetőként kell fellépniük.
Ehhez  azonban  szükség  van  arra,  hogy  erre  lehetőségük  legyen,  továbbá  az
ifjúságsegítő  motiváló  közreműködése  is  szükséges.  Ez  az  alapelv  a  fiatalok
ötleteinek és szándékainak tiszteletben tartásáról szól. Ha a fiatalokat személyesen
bevonják  az  előkészítésbe  és  a  megvalósításba,  akkor  nagyobb  felelősséget  is
éreznek a feladatok elvégzése során, hiszen ők maguk tervezték meg azokat.  A
gyakorlatban ez ismét inkább az  ifjúságsegítő,  és nem pedig a fiatalok számára
jelent kihívást. Fontos, hogy a fiatalok ne csak meghallgatva és irányítva legyenek,
hanem  hagyjuk,  hogy  ők  maguk  töltsenek  be  vezetői  szerepeket.  A  szakmai
kiadványokban számos olyan  eszközt  találunk,  amelyek  segítséget  nyújtanak   a
fiatalok vezetői szerepbe helyezéséhez. Ezen eszközök egyikét ajánljuk az 1. ábrán.

1. ábra - Ifjúsági vezetési spektrum

Programtípusok a fiatalok vezetői szerepe alapján
fiatalok,  mint
haszonélvezők

nekik  szervezett  programok,  melyek  során  nincs
ráhatásuk a döntésekre

fiatalok, mint résztvevők
véleményüket  néha  megkérdezik,  és  az  alapján
döntenek a szervezők

fiatalok,  mint  aktív
szereplők rendszeresen értéket adnak hozzá a programhoz
fiatalok,  mint  fő
mozgatóerő

alapvető,  értékes  szerepük  van  az  irányításban,  és  a
szervezésben

Fiatalok,  mint
működtetők

ők töltik be a pozíciók jelentős részét, és ők működtetik
a programot

Fiatalok, mint vezetők

ők töltik be az összes döntéshozó szerepet, és az összes
feladat  nagy  részét  is  ők  végzik  el,  minimális  külső
segítséggel

Forrás: Movement Strategy Center (2015)

A Movement Strategy Center (2015) szerint az ifjúság által vezetett tevékenység
során a fiatal döntéshozók határozzák meg, hogy mi és hogyan valósuljon meg. Az
ifjúsági  vezetés  nem  feltétlenül  jelenti  azt,  hogy  nincs  felnőtt  részvétel  vagy
szerepvállalás. Az "ifjúsági vezetés" inkább egy sajátos kapcsolatot jelent a fiatalok
és  a  felnőttek  között,  ahol  a  felnőttek  támogatják  a  fiatalokat  abban,  hogy
megszerezzék  azokat  a  készségeket,  információkat  és  képességeket,  melyek
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segítségével  döntéseket  hozhatnak  azokban  a  szervezetekben,  amelyekben
szerepet vállalnak.

Tanulást támogató légkör

Az  SL  egyik  alapfeltétele  és  alapelve  a  tanulás.  Ahhoz,  hogy  a  fiatalokban
kialakuljon a tanulás iránti vágy, annak a szervezeti kultúra részévé kell válnia. A
tanulást  támogató  légkör  megteremtése  olyan  feladat,  amire  mindenkinek
törekednie kell, aki kapcsolatba kerül a fiatalokkal.

Felnőtt példamutatás

Az  ifjúságsegítőnek  példát  kell  mutatnia  az  SL  projekt  megvalósítása  során,  és
együtt kell működnie a fiatalokkal. Ha az ifjúságsegítő nem aktív, a fiataloktól sem
követelhet  magas  szintű  aktivitást.  Nem a  „felettes”,  hanem inkább  a  „segítő”
szerepét kell betöltenie. Az ő feladata az érdeklődés felkeltése, ami a siker egyik
kulcsa. Az SL tevékenység szervezésének a lehető leginformálisabbnak kell lennie.
Olyan  nyugodt,  tiszteletteljes  környezetet  kell  teremteni,  amelyben  a  fiatalok
szívesen látottnak és megbecsültnek érzik magukat.  Szükségük lehet valamilyen
támogatásra  és  tanácsra,  de  nincs  szükségük  „főnökre”.  Értékelni  fogják  azt  a
személyt, aki szükség esetén segít nekik, és felkészíti őket összetettebb feladatok
elvégzésére, amikor készen állnak rá.

☹ Egy ifjúsági  szervezet részt  vett  egy szociális  intézményben zajló projektben.
Észrevették,  hogy  az  intézménynek  segítségre  van  szüksége  a  kültéri  területek
rendbetételéhez,  hogy  az  ellátottak  több  időt  tölthessenek  a  parkban.  Reggel
minden fiatal elkezdte a két vezető által rájuk bízott munkát, de ahogy telt az idő,
motivációjuk  lankadt,  és  nevetgélni,  beszélgetni  kezdtek.  Ezalatt  a  két  vezető
fényképezőgéppel  a  kezében járkált,  és  a fiatal  résztvevők mellett  a  virágokról,
bogarakról és az elkészült munkákról készített képeket, de egyáltalán nem kezelték
a motivációs problémát.

Szórakozás

Az SL-nek örömet, kiteljesedést és elégedettséget kell okoznia a fiatalok számára.
Az SL teret ad egy érdekes feladat megoldására, amelynek értelme és társadalmi
hatása is van. A belső kiteljesedés egyik forrása lehet az olyan kihívásokba fektetett
energia,  ahol  a  fiatal  képes  saját  készségeit  és  tudását  egy  másik  egyén vagy
embercsoport javára fordítani.

☺ Az  SL  lélektani  előnyeit  gyakran  azonosítják  különböző  tanulmányok:  "új
emberekkel való találkozás, életöröm, szórakozás, a szabadidő eltöltésének öröme,
a  szorongás  és  a  depresszió  csökkentése"  és  ezekhez  hasonló  hatásokat
tulajdonítanak neki.

Elismerés

Ha az SL célja a másoknak és a közösségnek nyújtott hosszú távú segítség, akkor
ennek  megvalósulása  a  legerősebb  jutalom,  elégtétel  és  motiváció  a  jövőbeli
munkához és a társadalmi szerepvállaláshoz. A közösség által elismert, megszerzett
tapasztalat a jövőbeli tettekben és kapcsolatokban is megjelenik. Segít az önismeret
és az önbizalom építésében, és végül, de nem utolsósorban az elismerés segíti a
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fiatalokat abban, hogy lelkes, kezdeményező állampolgárokká, valamint tudatos és
kreatív személyekké váljanak.

☺ Íme egy példa a  „Szívvel  a  tenyérben”  elnevezésű,  a  30  év  alatti  önkéntes
kategóriában díjnyertes projekt leírásából: "Csodálatra méltó és nagyon inspiráló,
hogy egy mindössze 11 éves fiú már egészen fiatal korától kezdve ilyen intenzív
érdeklődést  mutat  a  segítségnyújtás  iránt,  és  hogy  ennyire  boldoggá  teszi  az
embereket,  köztük  a  szociális  szolgálati  projekt  kedvezményezettjeit.  A
beszédtehetségét  is  arra  használja,  hogy  társainak  és  a  nagyközönségnek  is
beszámoljon a kedvezményezettek különféle tevékenységeiről". 

Inspiráció a bevált gyakorlatokon keresztül

Az SL-projektek megfelelő működése és támogatása érdekében olyan környezetre
van szükség, amely lehetővé teszi a projektek és a tanulási tevékenységek jó és
sikeres példáinak létrejöttét.  Fontos,  hogy ezek a példák mind az ifjúságsegítők,
mind a fiatalok számára jól hozzáférhetőek, és más projektek megvalósítása során
felhasználhatóak legyenek. A rendszernek - az egyszeri tevékenységektől kezdve, a
rövid  távú  projektek  különböző  formáin  át   a  hosszú  távú  projektekig  -  a
tevékenységek különböző formáit is ösztönöznie kell.

Célzott motiváció

A  fiatalok  elveszíthetik  a  motivációjukat,  ezért  célszerű  rendszeresen  bátorítani
őket,  állandó kapcsolatot tartani  velük, de informális  és formális elismerésben is
részesülhetnek tevékenységük  fejében (akár  szóbeli  megerősítés,  bizonyítványok
vagy állásajánlatok formájában).  A motiváló tényezők (külső ingerek, jelenségek,
amelyek képesek szükségleteket ébreszteni vagy kielégíteni) különösen az egyéb
ingerekkel  való  versengésben  fontosak,  és  döntőek  lehetnek  abban,  hogyan
használják ki a résztvevők a rendelkezésükre álló projektidőt.  A fiatalok számára
saját  tőke  hiányában  ugyanilyen  fontos  tényezőt  jelent  az  SL-lel  kapcsolatos
költségek (közlekedés, utazás, étkezés stb.) fedezése a szervezet által.

☺ A  fiatalokra  fordított,  minőségi  idővel  történő  motiválás  már  bizonyított  az
ifjúsági  szervezetekben.  Ennek  a  következő  módjai  létezhetnek:  rendszeres
személyes találkozók, közösségi csoportok szervezése, blogok és vlogok készítése a
fiatalok  tevékenységeiről,  bátorítás  a  megvalósítási  folyamat  során,  a  fiatalok
támogatásának kifejezése a dolgozók vagy más személyek által.  Tevékenységeik
elismerése és népszerűsítése révén pedig motiváló lehet a rendszeres tájékoztatás
az önkéntes tevékenységekről a szervezet honlapján, a jelöltek díjazása regionális
és  nemzeti  szinten,  az  elsajátított  tudásról  szóló  igazolás  kiállítása,  ajánlások
biztosítása  nemcsak  az  egyetemi  felvételinél,  hanem  álláskereséskor,  külföldi
tanulmányi tartózkodás során is stb.

A sajátos igények tiszteletben tartása

Amennyiben  sajátos  szükségletű  fiatalokról  van  szó,  az  SL-tevékenységben  való
részvétel  során  figyelembe  kell  venni  az  ő  igényeiket  és  szociális  helyzetüket
(időigény,  részvétel,  megközelíthetőség  vagy  segítségnyújtás  igénye).  A  projekt
előnyére válik, ha ismerjük a lehetőségeiket, és felhasználjuk mindazt, amiben ezek
a fiatalok segíteni képesek vagy amiben kiemelkedőek, és olyan feladatokat bízunk
rájuk, amelyekben sikeresek lehetnek.
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☺ A  fiatalok  elhatározták,  hogy  jótékonysági  árusítást  szerveznek  a  karácsonyi
vásáron, hogy finanszírozni  tudják az SL-munka folytatását a hátrányos helyzetű
központban.  A  fiatalok  feladata  az  volt,  hogy  az  ifjúsági  találkozókon  a  kreatív
tevékenységek  során  érdekes  karácsonyi  díszeket  és  dekorációkat  készítsenek.
Mindenki nagyon örült a tevékenységnek, csak Karol nem érezte komfortosnak a
helyzetet, aki kerekesszékben ül, és nehezen tudott bármit is a kezében tartani. Ezt
azonban észrevette barátja, Peťo, és megkérdezte tőle, hogy mit szeretne csinálni a
vásáron.  Karol  szeretett  beszélgetni,  ezért  szeretett  volna  dolgokat  árulni  a
standon. Így a fiatalok felosztották egymás között, hogy mindig legyen valaki Karol
mellett  a  standnál,  és  ő  adhassa  át  a  termékeket,  és  vehesse  át  a  fizetséget.
Készítettek neki  egy speciális  raklapot  is,  hogy kényelmes magasságban legyen
neki a stand.

2.2.  Az  SL-projekt  szándékának  és  tartalmi  kialakításának
alapelvei

Az igények elsőbbsége az ötlettel szemben

Az  SL  tevékenység  tervezésének  és  végrehajtásának  megkezdése  előtt  kritikus
szemlélettel kell felmérni, hogy a tevékenység megfelelő, szükséges és egyáltalán
hasznos-e a társadalom, a közösség számára, vagy azt esetleg más formában kell
majd megvalósítani. Azt is vizsgálni kell, hogy annak megvalósítása prioritást élvez-
e más elképzelésekkel vagy potenciálisan szükséges tevékenységekkel szemben. A
szükségletnek mindig elsőbbséget kell élveznie egy ötlettel szemben, bármilyen jó
is legyen az. Nem célszerű a tevékenységeket a hasznosság mérlegelése nélkül,
csak  a  tevékenységek  kedvéért  végezni,  hanem  éppen  ellenkezőleg:  azokat  a
tevékenységeket  ajánlott  végezni,  amelyek  az  adott  kontextuson  belül  valóban
hasznosak.

☹ Néhány fiatal úgy gondolta, hogy a karácsonyi időszak előtt játékgyűjtést szervez
a  gyermekotthonokban  élő  gyermekeknek.  Jelentős  mennyiséget  sikerült
összegyűjteniük,  különösen plüssjátékokat.  A kezdeti  lelkesedés  után azonban a
kijózanodás pillanatai következtek. A gyűjtés lebonyolítása után ugyanis kiderült,
hogy  nincs  kinek  adni  a  játékokat,  mert  nincs  érdeklődés  irántuk.  Amikor
meglátogatták  az  árvaházat  és  a  krízisközpontot,  rájöttek,  hogy  a  gyerekeknek
egészen másra lett volna szükségük, mint plüssjátékokra.

A résztvevők a közösséggel együtt és ne csak értük dolgozzanak

Az SL-tevékenységek tervezésekor és végrehajtásakor a segítségnyújtás horizontális
modelljére kell építeni, amelyben a fiatalokat nemcsak arra tanítják, hogy segítséget
nyújtsanak,  hanem  arra  is,  hogy  tiszteletben  tartsák,  hogy  a  segítségnyújtás
folyamatában  mindkét  félnek  aktívan  közre  kell  működnie.  Az  SL-tevékenység
célcsoportját is be kell vonni a segítségnyújtás tervezésébe és megvalósításába.

☹ Gyakran láthatjuk a gyakorlatban, hogy októberben - az idősek iránti tisztelet
hónapjában - ifjúsági csoportok látogatást tesznek az idősek számára fenntartott
intézményekben. A fiatalok néhány előadással, dallal, ajándékkal készülnek. Ez egy
olyan tevékenység, amely kellemesebbé teszi az intézményben töltött időt az ott
élők számára, de kérdéses, hogy mennyire felel meg az igényeiknek. Mit tanulnak a
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fiatalok az  ilyen típusú tevékenységek  során?  Bár  ők  maguk aktívak,  az  idősek
passzív  segélyezettekké  válnak,  miközben  gyakran  vannak  olyan  emberek  a
létesítményekben,  akik  tudnának  valamit  tanítani  a  másik  félnek,  aminek
köszönhetően egy inspiráló, generációk közötti SL-tevékenység jöhetne létre.

Kölcsönösség

Minden SL-tevékenységre igaz, hogy számos érdekelt  fél  számára előnyökkel jár.
Megállapítható, hogy a tevékenységeken keresztül a fiatalok befolyásolják a célzott
közösséget,  segítenek  a  problémák  megoldásában  vagy  a  különböző  igények
kielégítésében,  és  általánosságban  elősegítik  a  szolidaritás  eszméjének  építését.
Másrészt arra is fontos rámutatni, milyen előnyökkel járnak a fiatalok számára az
ilyen  tevékenységek.  Az  SL  lehetővé  teszi  számukra,  hogy  közvetlen
tapasztalatokon  keresztül  tanuljanak,  ráadásul  mindez  hasznos  lehet  a  további
személyes és szakmai fejlődésük szempontjából is. Ha az SL-t - például az ifjúsági
szervezetünk keretén belül - összekapcsoljuk az oktatás és képzés folyamatával, ,
akkor ez a tapasztalat nemcsak bizonyos tevékenységek megvalósulásához hanem
a társadalmi szükségletek és problémák alaposabb megértéséhez, a megoldásukért
való  felelősség  tudatosításához,  illetve  a  változtatás  iránti  elköteleződéshez  is
elvezethet.

Hosszú távú célok

A  fiatalok  oktatása  különböző  időtartamú  tevékenységeken  keresztül  valósulhat
meg,  de  mindig  törekedni  kell  a  rövid  távú  tevékenységekről  a  hosszú  távú  és
szisztematikusabb SL-re való áttérésre. Az SL-lel való nevelés során a fiatalokat arra
kell  ösztönözni,  hogy  tevékenységüket  az  adott  projekten  túl  is  folytassák.   A
tevékenységek kívánt nevelési hatásának elérése érdekében általában hosszú távú
tervekre van szükség. 

Növekvő igények

Egy  SL-programban  való  részvétel  folyamatos  fejlődési  lehetőséget  biztosít  a
fiatalok  számára.  Az  SL-projektben  lehetőséget  kell  teremteni  a  tevékenységek
megvalósítása  során  kialakuló  belső  motiváció  fokozatos  növelésére,  hogy  a
gyermekek és a fiatalok ismereteik, készségeik és attitűdjeik minél szélesebb körét
fejlesszék. A kutyasétáltatás egy menhelyen, vagy az erdei szemét eltakarítása szép
első tapasztalat lehet, de még ennél is jobb, ha a problémák „gyökeréig” ásunk le. A
tevékenységek  előtti  és  utáni  beszélgetéseknek  fokozatosan  el  kell  vezetniük  a
fiatalokat  ahhoz,  hogy  megnevezzék  azokat  a  problémákat  és  szükségleteket,
amelyek miatt az erdőben szemét van, vagy ami miatt ennyi kutya kerül menhelyre.
Mit lehet tenni annak érdekében, hogy az emberek ne dobálják el a szemetet az
erdőben?  Mit  lehet  tenni  azért,  hogy  ne  legyen  ennyi  elhagyott  kutya  a
menhelyeken?  Az  SL  így  kreatívvá,  fejlesztővé  és  szórakoztatóvá  válik,  mivel  a
fiatalok  teret  kapnak  arra,  hogy elköteleződjenek,  keressék  és  meg is  találják  a
tevékenységük értelmét és motivációjukat. Amennyiben ez megvalósul, a fiatalok
gyakran meglepően kreatív megoldásokkal állnak elő.

☹ Janka  évek  óta  önkéntesként  dolgozik  egy  cserkész  szervezetben,  ahol
tanácsadóként  játékokat  talál  ki  a  gyerekeknek.  Amikor  a vezető  felkérte,  hogy
csatlakozzon  a  szervezethez,  úgy  gondolta,  jó  lenne  2  játékot  megszervezni  a
fiatalabb csoportoknak a nyári táborra. Sok tapasztalattal rendelkezett e téren, sőt,
néhány játék és tevékenység már eleve rendelkezésére állt, mivel már két évvel
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korábban is véghez vitt ilyen jellegű tevékenységet más táborokban. A gyerekekkel
való  játékainak mindig  nagy sikere volt,  így Janka sikeresnek mondható  ezen a
téren,  de  valójában  nem  halad  előre.  Talán  hasznosabb  lenne  számára,  ha
megpróbálna egy tanácsadói csapatot koordinálni, és velük  együtt egy átfogóbb
programot próbálna létrehozni.

Rugalmasság, sokszínűség és választási lehetőségek

Az SL-tevékenység típusának megválasztásakor fontos szempont a diverzitás és a
rugalmasság. Ez vonatkozik az elkötelezettség és a felelősség szintjére, illetve az
időkeretre,  és  az  egyéni  vagy  csoportos  munkaformák  alkalmazására  is.  A
fiataloknak  teret  kell  biztosítani  arra,  hogy  ötleteikkel  hozzájárulhassanak  a
projekthez. Ezt az alapelvet különösen fontos szem előtt tartani, ha úgy döntünk,
hogy az SL- tevékenységeket egy oktatási terv vagy egy szervezet alapvető oktatási
programjának  részeként  végezzük.  Az  SL  során  a  szabad  választás  alapelvének
fenntartása érdekében lehetőséget kell adni a fiataloknak a szabad döntéshozatalra.
A  fiatalokkal  számtalan saját  tapasztalatot  oszthatunk meg,  de a  végső döntést
arról, hogy hogyan végzik az SL-tevékenységet, ők maguk hozzák meg. A számukra
nyújtott első SL-élmény megtervezésekor különleges figyelmet kell fordítani annak
nehézségi fokára, hogy nehogy bármi elvegye a kedvüket már a legelején. Például a
gyermekotthonban élő gyerekekkel, fogyatékkal élőkkel vagy hajléktalanokkal való
találkozásokat  meg  kell  előznie  egy  megbeszélésnek,  amin  a  fiatalok
felkészülhetnek a helyzetre.

☺ A csoport vezetője úgy döntött, hogy minden fiatalt bevon az SL tevékenységbe
oly  módon,  hogy ők választhattak ki  vagy javasolhattak olyan tevékenységeket,
amelyeket  szeretnének  megvalósítani,  de  előtte  lefektették  azokat  az  alapvető
szabályokat, amelyek mindenkire vonatkoznak.

2.3. Az oktatási és a szolgálati célok összekapcsolását támogató
elvek

A tapasztalatok összekapcsolása az oktatás céljaival és tartalmával

A fiatalok SL-projekt során szerzett tapasztalatainak kapcsolódniuk kell a tanulási
célokhoz  és  azok  tartalmához.  A  tevékenységek  tervezésekor  a
koordinátor/ifjúságsegítő feladata, hogy megtervezze, milyen konkrét ismeretek és
készségek szerezhetők meg általuk.

☹ Egy multimédiás készségek fejlesztésére összpontosító ifjúsági szervezet olyan
fiatalokat  keresett,  akik  a  szervezet  igényei  szerint  ingyenesen  készítenének
podcastot  a  szervezet  tevékenységeiről.  A  toborzás  során  olyan  fiatalok
jelentkeztek, akiknek nem sok tapasztalatuk volt ezen a téren. Mivel nem volt más
választás,  a  kevésbé  tapasztaltakat  is  felvették.  Az  elvégzett  feladat  végén
megköszönték  a  munkájukat,  és  elismerésképpen  feltüntették  a  nevüket  a
stáblistában.  A  podcast  elkészülte  után  az  ifjúsági  szervezetnek  lett  egy  jó
podcastja, de a fiatalok továbbálltak egy másik szervezethez.

Ha  azt  akarjuk,  hogy  az  SL-élmény  egyben  oktatási  élmény  is  legyen,  akkor
világosan meg kell határozni, hogy mit akarunk tanítani a fiataloknak, vagy miben
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kell fejlődniük. A célokat azért is szükséges egyértelműen kitűzni, mert a projekt
végén  ezek  alapján  reflektálunk  a  megszerzett  tapasztalatokra.  A  valóságban
ugyanaz az SL-tapasztalat különböző tanulási célok eléréséhez is vezethet.

 ☺ Egy  ifjúsági  szervezet  részt  vett  egy,  a  fiatalok  élethelyzetének  változását
felmérő kutatásban a COVID-19 járvány miatti karanténintézkedések kapcsán. Mivel
a  kapott  adatokat  fel  kellett  dolgozni,  a  szervezet  úgy  döntött,  hogy  doktori
képzésre járó fiatalokat keres. Az adatok elemzése mellett az is cél volt, hogy a
résztvevőket  megtanítsák  a  kapott  válaszok  mennyiségi  adatokká  való
átalakítására, ezért a toborzás során a szervezet nemcsak az ideális jelentkezők
profilját, hanem a segítség jellegét és a pontos oktatási célt is megjelölte.

Tanulás a saját tapasztalatokból

A tanulás folyamatában és a pozitív szokások kialakításában elsődleges szerepet
játszik az SL-tevékenység során megszerzett  saját  tapasztalat.  Az elméleti  tudás
másodlagos a közvetlen élményekhez képest. A saját tapasztalatból való tanulás az
önkéntességre való nevelés folyamatában is nélkülözhetetlen szerepet játszik.  A
jelentkezők általában olyan élményeket  keresnek és értékelnek nagyra,  amelyek
nem állnak rendelkezésükre a mindennapi élet során, ugyanakkor megegyeznek az
érdeklődési köreikkel, mint pl. művészet, divat, környezetvédelem, információs és
kommunikációs technológiák stb. A gyakorlatban a saját tapasztalat nem kizárólag
egy  sikeresen  megvalósított  tevékenységet  vagy  projektet  jelent.  A  negatív
tapasztalatokból is tanulhatunk, így nem kell megijedni, ha valami nem úgy valósul
meg,  ahogy  azt  elterveztük.  Fontos,  hogy  nyíltan  beszélgessünk  a  fiatalokkal,
vizsgáljuk meg a kudarc okait, és vonjuk le a megfelelő következtetéseket annak
érdekében, hogy az legközelebb ne ismétlődjön meg.

☺ Egy  fiatalokból  álló  csoport  -  miután  hosszú  ideig  együtt  dolgoztak  egy  SL-
projekten  -   rájött,  hogy  a  csoport  tagjai  nem  egyformán  vettek  részt  a
tevékenységekben, és mindenkinek más elképzelései voltak arról, hogyan kellene
azokat megvalósítani. A köztük lévő konfliktus annyira elmérgesedett, hogy egyikük
egyáltalán nem kommunikált a csapat többi tagjaival. Mivel az egyik tanulási cél a
csapatban való közös munka elsajátítása volt, a reflexió és az ifjúságsegítővel való
kommunikáció  során  ezeknek  a  konfliktusoknak  az  elemzésére,  és  az
együttműködés feltételeinek megbeszélésére is sor került. Végül a projektet sikerült
befejezni, még ha a csoport tagjai közti együttműködés nem is volt végig felhőtlen.
A végső reflexióban azonban a fiatalok pozitívnak értékelték, hogy mennyi mindent
tanultak a csapatmunkáról, a csapatvezetésről és a feladatok delegálásáról.

Reflektálás a tapasztalatokra

A  reflexió  az  SL  esetében  a  projekt  tevékenységei  során  szerzett  tapasztalatok
feldolgozását  jelenti,  és  a  feldolgozás  eredményeinek  átültetését  a  jövőbeli
tevékenységekre  vonatkozóan.  Ebben  a  gyakorlatban  a  tapasztalatokra  való
reflektálás  szükséges  feltétele  annak,  hogy  a  fiatalok  fejlődjenek  és  kialakítsák
attitűdjeiket.  A  reflexió  visszatekintésként  szolgál,  mind  a  munkakört,  mind  a
személyes  tapasztalatokat  illetően.  Az  ifjúságsegítőnek  a  reflexiót  a  fiatalokkal
együtt,  rendszeresen  kell  végezni.  Az  egyszeri  események  esetében  a  reflexiót
akkor kell elvégezni, amikor azok befejeződtek. Ekkor azonban nagyon fontos, hogy
megtörténjen, ezért a koordinátoroknak nem szabad megfeledkezniük róla.
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Átfedések (Cross sectioning)

Az SL alapelvei közé tartozik a változatosság. A projekt során a fiatalok képzése
átfedésben lehet  a  projekten kívüli  oktatási  területekkel,  az  SL-tevékenységekbe
való  bevonásukkal  lehetőséget  kínálunk  számukra,  hogy  bizonyos  területeken
fejlesszék  tudásukat  és  képességeiket,  de  a  tanultak  interdiszciplináris
kapcsolódását is elősegítjük.

☺ Egy  ifjúsági  szervezet  által  végrehajtott,  a  fiatalok  helyi  politikában  való
részvételének  előmozdítására  összpontosító  SL-projektben  az  ifjúságsegítők  a
következő célokat tűzték ki:  a  részvételhez szükséges képességek fejlesztése,  a
fiatalok  politikai  szerepvállalásának  ösztönzése,  és  az  SL-projektben  részt  vevők
számának növelése. A fiatalok - a hivatalos hatóságok előtti meggyőző megjelenés
érdekében - legelőször a kommunikációs készségeiket fejlesztették, majd a helyi
városi  tanáccsal  és  egy  hátrányos  helyzetű  fiatalokkal  foglalkozó  központtal
szövetkeztek, akikkel együtt a városi tanács egyik ülésén prezentációt tartottak a
központ fiataljainak igényeiről. 

SL online környezetben 

Arra is  lehetőség van,  még ha nagyobb kihívást jelent is,  hogy egy-SL projektet
teljes egészében online formában valósítsunk meg. A rendszeresen megrendezésre
kerülő projektmegbeszélésekre használhatunk videochattel rendelkező alkalmazást
(pl. Google Meet, vagy Zoom). Számos lehetőség van az otthoni projektmunkára is,
és nem kizárólag egyéni módon. Az összetettebb tevékenységekhez csapatmunkára
lesz szükség, melyet az SL-módszertan felhasználásával lehet megvalósítani. Ilyen
lehet  például  egy,  az  állatok  örökbefogadásában  segítséget  nyújtó  állatmenhely
rajongói oldalának működtetése, egy adománygyűjtési kampány vagy más gyűjtési
akció  szervezése.  Természetesen  a  projektet  továbbra  is  a  helyi  igények
felmérésével kell kezdeni, mivel lényeges, hogy a projekt ezekre reagáljon. 

A FEJEZET ÖSSZEFOGLALÁSA     

◉ Számos alapelvet kell  figyelembe venni és tiszteletben tartani az SL-projektek
tervezése és végrehajtása során. 

◉ Az  alapelvek  segíthetnek,  ha  nem  vagyunk  biztosak  abban,  hogy
tevékenységünk  SL-nek  minősül-e,  illetve  útmutatást  adhatnak  az  SL-projekt
megvalósítása során.
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3. Motiváció - a lemorzsolódás kockázatának kezelése

Miért került ez a fejezet a kézikönyvbe?

Amióta  a  szolgáltatásalapú  tanulás  (SL)  bekerült  a  gyakorlatba,  számos  olyan
projektet valósítottak meg, amelyekből tapasztalatokat lehetett meríteni. Az egyik
általános  tanulság  az,  hogy  még  a  jól  megtervezett,  sikeres  és  népszerű  SL-
projektek esetében is gyakran tapasztalható, hogy a résztvevők egy része még a
projekt  befejezése  előtt  kilép,  vagy  részt  vesz  ugyan,  de  jelenléte  ellenére
motivációja  vagy a  befektetett  energiája  elégtelenné  válik,  és  ez  befolyásolja  a
projekt sikerességét.

Ez  a  jelenség  nem  példa  nélküli.  Számos  más  területen,  például  a  munka,  a
tanulmányok vagy az önkéntesség területén is megfigyelhető. Ahogy a világ egyre
dinamikusabbá válik, és a lehetőségek egyre szélesebbek, a fiatalok szeretnének
minél több mindent megtapasztalni.  Ez azt jelenti,  hogy gyakrabban változtatják
tevékenységeik  körét,  igyekeznek  a  "yolo"  (csak  egyszer  élsz)  filozófiának
megfelelően élni, úgy érzik, hogy elsősorban olyan dolgokat kell csinálniuk, melyek
számukra elég élvezetesek vagy izgalmasak. Ez az általános jelenség egy olyan már
eleve  adott,  külső  tényező,  amin  nem  áll  módunkban  változtatni,  hiszen  az
ifjúságsegítők és az SL-projekt koordinátorok nem biztos, hogy hatással tudnak lenni
a külvilágból érkező "elszívó" tényezőkre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezt a
problémát figyelmen kívül kellene hagyni. Az ifjúságsegítőknek nagy befolyásuk van
azokra a belső tényezőkre, amelyeknek köszönhetően a résztvevők elkötelezettek
és  aktívak  tudnak  maradni  egy  SL-projektben.  A  cél  egy  olyan  projektkörnyezet
kialakítása, amely vonzó a résztvevők számára, és kielégíti igényeiket.

Mit lehet tenni a lemorzsolódás megelőzése érdekében?

A megfelelő megoldások megtalálása érdekében fel kell tárni azokat a tényezőket,
amelyek  miatt  a  résztvevők  felhagyhatnak  a  projektben  való  tevékenységükkel.
Ebből az következik, hogy nincs általános megoldás a lemorzsolódás ellen, hanem
mindig  egy  adott  fiatalra  vagy  célcsoportra  kell  szabni  az  megoldási  tervet,
figyelembe véve az egyéni igényeket. A kulcsszó a "motiváció".

Mi a motiváció?

A motiváció az a cselekedet vagy folyamat,  amely okot ad valakinek arra,  hogy
valamit tegyen, vagy az az állapot, amiben valaki szívesen cselekszik vagy dolgozik
(Webster Dictionary). Ideális helyzetben alapból rendelkezésre áll, de a motivációt
lehet adni, illetve kapni is. Az, hogy pontosan mi az a késztetés, amely már vagy

28



eleve  rendelkezésre  áll,  vagy  adni/kapni  szükséges,  az  minden  egyén  számára
meglehetősen személyes.

Ha az ifjúságsegítők a motivációt szeretnék elemezni, hasznos megérteni annak két
típusát: az extrinzik és az intrinzik motivációt. Míg az extrinzik motiváció egy feladat
elvégzését  vagy egyfajta viselkedést  külső  okoktól  tesz  függővé,  mint  például  a
büntetés  elkerülése  vagy  a  jutalom  elnyerése,  addig  az  intrinzik  motivációnak
köszönhetően azért  végez el  valaki  egy feladatot,  mert  maga a feladat  az,  ami
számára jutalmazó. Általánosságban elmondható, hogy minél idősebb egy személy,
annál  több intrinzik motivációs tényező fogja vezérelni,  ezért  az  SL területén az
ifjúságsegítőknek és azoknak, akik vezető szerepet töltenek be egy SL-projektben
(pl. egy fiatal), az egyes résztvevők belső motivációját kell kiaknázniuk, és hosszú
távon el kell kerülniük a büntetést és a közvetlen jutalmazást.

Hogyan  lehet  kideríteni,  hogy  mi  lehet  a  megfelelő  motiváció  egy  adott
személy számára?

Nyilvánvalónak  tűnik,  hogy a  projektfelelősöknek  ezt  úgy  kell  kideríteniük,  hogy
beszélgetnek a résztvevőkkel, rendszeresen megkérdezik őket saját motivációjukról,
inspirációikról és céljaikról. Ezt minden projekt első szakaszában meg kell tenni, és a
projekt minden egyes szakaszában gyakori visszajelzéseket is kell  adni a reflexió
révén.  A  gyakorlatban  sajnos  ez  nem  mindig  van  így.  Előfordulhat,  hogy  az
ifjúságsegítőknek  nincs  elég  idejük,  vagy  más  okok  miatt  nem  fordítanak  elég
figyelmet  erre  a  kérdésre,  és  nem  kommunikálnak  eleget  a  fiatalokkal  a
motivációjukról.  Egy  másik  tipikus  helyzet  lehet,  hogy  a  fiatalokat  megkérdezik
ugyan,  de  ők  nem képesek  egyértelműen  meghatározni  motivációikat,  mivel  ez
bizonyos  szintű  önismeretet  igényel.  Az  is  előfordulhat,  hogy  kínosnak  vagy  túl
intimnek találják, hogy társaik vagy az ifjúságsegítő előtt megosszák, mi az, ami
lelkesíti  őket.  Ebben az  esetben az  ifjúságsegítőknek kell  feltenniük a megfelelő
kérdéseket,  és  coacholniuk  kell  a  résztvevőket  annak  érdekében,  hogy  azok
megszerezzék  a  szükséges  önismeretet,  mely  segítségével  kideríthetik,  miért
vannak ott, és mit szeretnének kapni az élménytől. Ez ideális esetben összhangban
van azzal, amiben a projekt tervezési szakaszában megállapodtak.

Gyakori  hiba  továbbá  azt  feltételezni,  hogy  minden  résztvevő  ugyanolyan
lelkesedéssel vesz részt a projectben, mint az ifjúságsegítők, vagy természetesnek
venni,  hogy  főleg  az  motiválja  őket,  hogy  valami  jót  tegyenek  az  SL-projekt
célközönségéért. Ha például a projekt célközönsége a hátrányos helyzetű gyerekek,
akkor  nem szabad azt  feltételezni,  hogy az  ő megsegítésük a fő motivációja az
összes résztvevő fiatalnak. A valóságban ez lehet az egyik motiváció a sok közül, de
számos  más  oka  is  lehet  annak,  hogy  valaki  részt  vesz  a  projektben,  például
munkatapasztalat  szerzése, barátokkal  való időtöltés,  a kötelező iskolai  szolgálat
teljesítése, a kortársak vagy a szülők lenyűgözése, vagy az, hogy a hely számukra
kedvező elhelyezkedésű.
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A lemorzsolódás lehetséges okai és megelőzésének módja

Ismételten hangsúlyozni kell, hogy minden résztvevő más-más motivációval lép be
az SL-projektbe. Ideális esetben a résztvevők elvárásai racionálisak, és amennyiben
azok,  akkor  megfelelő  mértékben  ki  is  kell  elégíteni  őket,  különben  megnő  a
lemorzsolódás valószínűsége. Vannak például olyan résztvevők, akik elsősorban a
személyes fejlődés végett csatlakoznak, mások a barátok kedvéért dönthetnek így,
míg  néhány  fiatal  számára  maga  a  projektcél,  a  munkájukkal  elérhető  hatás
kifejtése  a  fő  ösztönző  erő  a  részvételhez.  Fontos  megemlíteni  azt  is,  hogy  a
személyes  motivációs  tényezők  ezen  csoportjai  a  projekt  során  változhatnak,
valamint külső tényezők is hatással lehetnek rájuk. Például a COVID19 világjárvány
előtt számos offline-ra tervezett projektet kellett online-ra átalakítani, ami nemcsak
a  fiatalok  munkakörnyezetét  és  a  köztük  lévő  kommunikáció  módját  változtatta
meg,  hanem  az  általános  tapasztalatokat  is  befolyásolta.  Az  ifjúságsegítőknek
alkalmazkodniuk kell ezekhez a változásokhoz, figyelembe kell venniük és fel kell
tudniuk sorolni a lehetséges következményeket, amikor azon gondolkodnak, hogyan
lehetne motiválni a résztvevőket. Bár a motivációs tényezőknek végtelenül sokféle
összetétele létezhet, a lemorzsolódásnak vannak bizonyos gyakran előforduló okai.
A következőkben ezeket a tipikus okokat egyenként vizsgáljuk meg, és mindegyikre
megoldást  kínálunk  annak  érdekében,  hogy  megakadályozhassuk  a  fiatalok
lemorzsolódását az SL-projektekből. A legjobban bevált gyakorlati  módszereket is
megvitatjuk.  Csábító lehet,  hogy a lemorzsolódás lehetséges okait  egy "toplista"
formájában,  tehát  a  kevésbé  gyakoritól  a  leggyakrabban  előfordulókig  vegyük
végig.  Ezt  azért  nem  tesszük  így,  mert  amellett,  hogy  nem  rendelkezünk  a
szükséges  adatokkal  ezen  okok  gyakoriságáról,  szeretnénk  elkerülni,  hogy
bármilyen módon azt sugalljuk, hogy vannak tényezők, melyek előbbre valók más
tényezőknél.  Minden  résztvevő  kétségeit  az  SL-projektben  betöltött  szerepével
kapcsolatban, komolyan kell venni, mert számára nem számít, hogy a motivációja
"tipikus" vagy sem.

#A szocializáció, mint fő mozgatórugó

Nagyon gyakori, különösen a fiatalok esetében, akik számára a kortárskapcsolatok
rendkívül  fontosak,  hogy  azért  csatlakoznak  egy  projekthez,  mert  több  szociális
interakcióra  van  szükségük.  Az  utóbbi  években  az  offline  interakciók  száma
jelentősen csökkent,  a  gyerekek és a serdülők egyre inkább a kibertérben töltik
idejüket.  Új  platformokra  van  szükségük  ahhoz,  hogy  szocializálódhassanak  és
személyes kapcsolatok általi élményeket szerezzenek, ezért sok résztvevő abban a
reményben választja az SL-projektben való részvételt, hogy új embereket ismerhet
meg és bővítheti szociális hálóját. Ha ez valamilyen oknál fogva nem történik meg,
akkor valószínűleg elveszítik a motivációjukat.
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Mit lehet tenni a lemorzsolódás megelőzése érdekében?

Először is, az SL-projekt tervezése során gondoskodni kell arról, hogy a project alatt
a  fiatalok  számára  elegendő  lehetőség  legyen  a  szocializálódásra.  Különösen  a
projekt elején az ifjúságsegítőknek nem szabad elvárniuk, hogy a fiatalok teljesen
egyedül  szervezzenek  maguknak  csapatépítő  eseményeket.  Tanácsos
kezdeményezni  informális  találkozók  szervezését,  vagy  javasolni  az  idősebb  és
tapasztaltabb  ifjúsági  vezetőknek,  hogy  szervezzenek  ők  szórakoztató
összejöveteleket, támogatva őket ebben a tevékenységben. A speciális igényekre is
külön figyelmet kell fordítani, hogy az időpont, a helyszín, a megközelíthetőség és a
program mind a résztvevők igényeihez igazodjon. Az ifjúságsegítők rendelkeznek
azzal  a  tudással  és  tapasztalattal,  mely  segítségével  felügyelni  tudják,  hogy
miközben a szociális kapcsolatok építése biztosított marad, az esemény úgy legyen
megtervezve,  hogy  a  speciális  igényekkel  rendelkező  résztvevők  is  részt
vehessenek benne. Az introvertáltabb fiatalok például vágynak a szocializálódásra,
de néhányuknak elegendő lehet annyi, ha társaik társaságában lehetnek, és nem
feltétlenül akarják magukat komolyabb szereplésnek kitenni, vagy reflektorfényben
lenni  a  találkozók során.  Valójában a csapat  építése érdekében történő túlságos
szerepeltetés  ahhoz  vezethet,  hogy  egyes  fiatalok  kényelmetlenül  érzik  majd
magukat,  és  távozni  szeretnének,  de  nem  azért,  mert  nem  szeretnék  idejüket
megosztani a csoporttal.

Az  is  döntő  feltétel,  hogy  a  csapattalálkozókon  egy  minimális,  kritikus  tömeg
megjelenjen, ami az adott projekt létszámától függő minimális létszámú résztvevőt
jelenti, akik kapcsolatba tudnak egymással lépni. Ez nem jelenti azt, hogy egy SL-
projektet  nem  szabad  elindítani,  ha  a  résztvevők  száma  viszonylag  alacsony,
azonban,  ha  csak  3  fő  vesz  részt  az  összes  projectfeladat  elvégzésében,  és
mindeközben fő motivációjuk a szocializáció,  akkor  az  ifjúságsegítők felelőssége,
hogy  megpróbáljanak  minél  több  lehetőséget  teremteni  arra,  hogy  a  fiatalok
szociális  kapcsolataikat  bővíthessék.  Ha  30  résztvevő  van,  de  csak  néhányan
vesznek részt a találkozókon, az is nagyon demotiváló lehet azon kevesek számára,
akik  lelkiismeretesen  jelen  vannak.  Ha  ez  a  fajta  jelenség  fennáll,  az  az  új
csoportszabályok  bevezetését  vagy  a  régiek  megerősítésének  szükségességét
sugallja.

Lehet, hogy kissé régimódinak hangzik, de általában véve még mindig igaz, hogy
szem előtt kell tartani a nemek arányát, valamint a különböző korosztályok közötti
harmóniát is. A fiatalok életkorától és kulturális hátterétől függően egyesek inkább
csak lány, vagy csak fiú csoportokat preferálnak, míg az általánosan kijelenthető,
hogy a csoportdinamika szempontjából előnyös lehet, ha egyensúlyban van a két
nem aránya. Hasonlóképpen, ha csak idősebb tinédzserek vannak a csoportban, és
csak egy fiatalabb gyermek van, az a kellő egyensúly hiányához vezethet,  talán
nem  is  a  feladatokkal,  hanem  inkább  a  fiatalok  által  preferált  szocializációs
módokkal  kapcsolatban.  Ha  feltűnik,  hogy  hiányzik  a  kívánt  egyensúly  a
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társaságban,  akkor  ezzel  foglalkozni  kell.  Az  ifjúságsegítők és a fiatalok közösen
próbálhatnak  megoldást  találni,  például  további  hirdetésekkel,  a  tagok  későbbi
csatlakozásának lehetővé tételével vagy kisebb alcsoportok kialakításával.

#Kulturális, szociokulturális és nyelvi különbségek

Még  a  leglelkesebb  résztvevő  is  demotiválódhat,  ha  akadályokba  ütközik  a  SL-
projektben részt vevő többi fiatalhoz való kapcsolódás során.  Ezek az akadályok
különböző  gyökerűek  lehetnek,  de  a  leggyakoribbak  a  nyelvi,  kulturális  vagy
szociokulturális akadályok. Leggyakrabban az a személy fog kilépni a projektből, aki
egy  adott  helyzetben  alacsonyabb  rendűnek  érzi  magát  (például  azért,  mert
nehézséget okoz a többiekkel közös nyelvet találni, vagy mert nincs elég pénze az
informális társadalmi eseményeken/csoportos tevékenységeken való részvételre).

Mit lehet tenni a lemorzsolódás megelőzése érdekében?

Az  ifjúságsegítők  felelőssége,  hogy  mindenekelőtt  észrevegyék  ezeket  az
akadályokat, és megpróbálják őket a lehető legnagyobb mértékben lebontani. Ha a
csoporttagok vagy az ifjúsági vezetők tapasztaltabbak, akkor van esély arra is, hogy
ezt  közösen  megbeszéljék.  Természetesen  a  nyelvi,  kulturális  és  szociokulturális
különbségek nem fognak  csodával  határos  módon eltűnni,  de  olyan  környezetet
lehet  teremteni,  ahol  ezek  a  különbségek  nem jelentősek,  vagy sokkal  kevésbé
számítanak. Ha például egy olyan személyről  van szó, aki  nem beszéli  a csapat
többi tagja által beszélt nyelvet, és gyakran érzi magát kirekesztve a csoportból,
akkor lépéseket kell tenni az integrációjuk érdekében: olyan feladatokat kell adni a
projekten  belül,  ahol  nincs  szükség  nyelvtudásra,  olyan  fordítóprogramokat  kell
ajánlani, amelyek segíthetnek nekik, ki kell jelölni egy személyt, aki lefordítja vagy
akár  meg  is  tanítja  nekik  a  közös  nyelvet,  esetleg  több  nem  verbális  jellegű
tevékenységet  kell  bevezetni.  Ha  az  akadály  az  eltérő  szociokulturális  háttérből
ered,  akkor  az  ifjúságsegítő  kompetenciájába  tartozik,  hogy  ezt  észrevegye,  és
segítsen a résztvevőnek, hogy ne érezze magát kisebbrendűnek. Az SL-projektek
nagyszerű lehetőséget kínálnak arra, hogy ezeket az akadályokat megszüntessük
azáltal,  hogy  különböző  hátterű  fiatalokat  egy  munkacsoportba  teszünk,  hogy
együtt dolgozzanak ugyanazokon a feladatokon, de a szabályokat meg kell beszélni
és meg kell állapítani annak érdekében, hogy mindenki egyenlőnek érezze magát.
Ha például  valaki  nem vehet  részt  bizonyos  napokon a tevékenységekben,  nem
mehet bizonyos helyekre, vagy nem ehet bizonyos állatok húsából a vallása vagy
kulturális  környezete miatt,  akkor  ezt  átláthatóan kell  kezelni,  hogy a csoporton
belül  megfelelő  szabályokat  lehessen  alkotni.  A  különbségek  extra  lehetőséget
kínálhatnak a tanulásra és a személyes fejlődésre, ha nem hagyjuk figyelmen kívül
őket, de szükség lehet arra, hogy az ifjúságsegítő tegye meg az első lépést egy
olyan környezet megteremtése érdekében, amelyben ezeket  a különbségeket  fel
lehet tárni és meg lehet beszélni. Emellett lehetnek más ésszerű különbségek is a
résztvevők között, amelyekről nem akarnak beszélni, mint például a rossz anyagi
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helyzet vagy a szüleik beleszólása abba, hogy mennyire mozoghatnak szabadon.
Ezeket a diszkrét információkat nem szabad az engedélyük nélkül nyilvánosságra
hozni, hanem ehelyett közösen kell ésszerű, működő megoldást találni.

#Túl sok ellenőrzés vs. a mentorálás hiánya

Az is nagyon gyakori oka a motiváció elvesztésének, hogy a mentorálás szintje nem
megfelelő. Ha az ifjúságsegítők nem biztosítanak elegendő mentorálást és reflexiós
lehetőséget, a fiatalok valószínűleg úgy érzik majd, hogy magukra maradnak, és
úgy gondolhatják, hogy a befektetett munkájuk nem elég fontos. Mivel az SL egyik
alapelve az, hogy a fiatalokat vezetői szerepkörbe helyezze, ésszerű, ha hagyjuk,
hogy  felelősséget  vállaljanak  saját  döntéseikért,  de  ez  nem  jelenti  azt,  hogy
minimális mentorálásra sincs szükség. A velük dolgozó felnőtteknek tisztában kell
lenniük azzal, hogy mit lehet tőlük elvárni, pontosan meg kell határozniuk, mikor
elérhetőek,  és  előre  meg  kell  tervezniük  és  kommunikálniuk  a  mentorálási  és
reflexiós alkalmakat.

Amennyire  demotiváló  tud  lenni  a  kellő  támogatás  és  felügyelet  nélküli  munka,
ugyan  annyira  lehet  kontraproduktív  a  túl  sok  ellenőrzés,  mely  ugyancsak
lemorzsolódást  okozhat,  különösen,  ha  a  projektben  ambiciózus,  individualista
fiatalok vesznek részt, akik saját ötletekkel állnak elő, és képesek kezdeményezni.
Ezeknek a résztvevőknek olyan környezetet kell teremteni, ahol a szükséges szintű
ellenőrzés mellett kiélhetik a bennük rejlő lehetőségeket.

Mit lehet tenni a lemorzsolódás megelőzése érdekében?

A projectben vezetői  szerepet betöltő  személyeknek rendszeres visszajelzést  kell
kérniük  a  résztvevőktől  ezzel  a  kérdéssel  kapcsolatban.  Nem  könnyű  csak
önértékelés alapján rájönni, hogy a mentorálás szintje nem megfelelő. Rendszeres
találkozók  szervezésével,  a  csapattagok  informális  online  és  offline
megkérdezésével, nyomon követéssel és személyes visszajelző/reflexiós ülésekkel
az  ifjúságsegítők  biztosíthatják,  hogy  a  fiatalok  fontosnak  érezzék  magukat  és
elmondhassák a véleményüket, így motiváltak maradjanak.

Ha az ellenőrzés szintje túl magasnak bizonyul: a projekt kezdetétől fogva ajánlott a
döntéshozatalt  ésszerű  mértékben  ugyan,  de  a  lehető  legdemokratikusabban
kezelni. A közvetlen utasításokkal való irányítás szinte sohasem tanácsos stratégia.
Ha  ez  elkerülhetetlen,  az  ifjúságsegítőnek  érdemes  legalább  két  lehetőséget
felajánlania a résztvevőknek, amelyek közül választhatnak, és világosan és őszintén
meg kell magyaráznia a korlátozott lehetőségek okait. A választás ereje növeli az
elkötelezettséget. Ugyanakkor a résztvevőket arra kell bátorítani, hogy új ötletekkel
álljanak  elő,  és  vállalják  fel  kezdeményezéseiket,  miközben  érezniük  kell,  hogy
támogatást kapnak azok véghezviteléhez, és nem bélyegzik meg őket, ha kudarcot
vallanak.
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# Különböző tevékenységek eltérő vonzereje

Minden projektnek megvan a kreatív/tervezési szakasza, amikor a legtöbb döntést
kell meghozni, és van hely és idő a megbeszélésekre és ötletekre. Ideális esetben a
fiatalok  meg  tudnak  állapodni  egy  projekttervben,  egymás  közt  felosztva  a
feladatokat.  Ez  azonban  nem  jelenti  azt,  hogy  a  projekt  során  a  feladatok  és
felelősségek  megosztása  soha  nem változhat.  Még  optimális  esetben  is  lesznek
olyan  feladatok,  amelyek  kevésbé  jelentenek  kihívást  vagy  kevésbé  vonzóak  a
résztvevők számára, de mégis el kell őket végezni. Például a takarítással vagy az
adminisztrációval  kapcsolatos  feladatok  jellemzően  kevésbé  vonzóak.
Természetesen mindig lehet olyan résztvevő, aki szívesen végzi ezeket a feladatokat
is, de ha hosszú távon, rendszeresen kell végezni őket, az akár az ő motivációját is
csökkentheti. Még az összetett és vonzó feladatok esetében is előfordulhat, hogy a
felelős személy úgy érzi, hogy az már nem kielégítő, vagy éppen ellenkezőleg, túl
nagy kihívást jelent. Az is előfordulhat, hogy egy érdekesnek vagy unalmasnak tűnő
feladatról utóbb kiderül, hogy nem az.

Mit lehet tenni a lemorzsolódás megelőzése érdekében?

Az ifjúságsegítőknek a fiatal vezetőkkel együtt folyamatosan nyomon kell követniük,
hogy  a  résztvevők  mennyire  elégedettek  a  feladataikkal.  Ha  szükségessé  válik,
javasolniuk kell a feladatmegosztás átszervezését. Ez semmiképp sem azt jelenti,
hogy aki nem elégedett, attól elfogadható, ha nem teljesíti a vállalásait. Egyszerűen
arról van szó, hogy néha előnyös egy kicsit „újrakeverni a kártyákat”, és felcserélni
a szerepeket a résztvevők között. Ez a projekt oktatási céljainak megvalósulását is
elősegíti,  mivel  több  fiatal  nyerhet  betekintést  különböző  területekre,  ahol
fejlesztheti készségeit.  Az is ajánlott módszer, hogy egy nem túl vonzó feladatot
vonzóbbá  tegyünk  a  felelősök  ötletei  alapján.  Amennyiben  erre  nincs  mód,  az
extrinzik  motiváció  is  alkalmazható,  például  extra  dicséretek,  vagy  jutalmak
kiosztása által. És végül, ha egy feladat túl nagy kihívást jelent, akkor segítőket kell
kijelölni, vagy meg kell fontolni azt, hogy a feladat kikerüljön a projectből.

#Nem egyértelmű célok, illetve a feladatok elvégzésének módja és mikéntje

Az SL-folyamat jellegéből adódóan a fiatalok csapatként dolgoznak együtt az SL-
célkitűzések meghatározásában és a projekt megvalósításában. Ez azt jelenti, hogy
elméletileg a projekt minden tagjának tudnia kell, hogy milyen feladatokat, hogyan
és mi  célból  kell  elvégezni.  Ennek ellenére a gyakorlatban nem ritka,  hogy nem
mindenki ért egyet abban, hogy "mit" és a "hogyan" kellene megvalósítani. Az is
előfordulhat, hogy ahogy a csapat halad előre a projektben, egyes eredeti tervek
módosulnak,  és  további  tevékenységekkel  egészülnek ki.  Ezek a tényezők olyan
helyzetekhez  vezethetnek,  amikor  nem  mindenki  van  tisztában  azzal,  hogy
pontosan  miért  végeznek  el  bizonyos  tevékenységeket,  vagy  egyszerűen  nem
értenek  egyet  azzal,  ahogyan  azokat  végzik.  Mindkét  helyzet  motivációs
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problémákat okozhat, és a projektből való lemorzsolódáshoz vezethet. Ez a jelenség
hasonlít arra, a felnőttek szakmai életében gyakran előforduló helyzetre, amikor a
munkavállalók  nincsenek  teljesen  tisztában  a  feladataik  értelmével,  egyszerűen
csak elvégzik azokat, mert a főnökük azt mondta nekik.

Mit lehet tenni a lemorzsolódás megelőzése érdekében?

Az  ifjúságsegítők  és  a  projekt  minden  tagjának  (beleértve  a  projektpartnert  is)
felelőssége,  hogy  elkerüljék  ezt  a  helyzetet  azáltal,  hogy  folyamatosan
kommunikálnak  a  feladatok  végrehajtásának  módjairól,  és  folyamatosan
visszajelzéseket kérnek, hogy kiderítsék, van-e esetleg jobb mód a kitűzött célok
eléréséhez. Még ha a kommunikációra kellő hangsúlyt is fektetnek, mindig lesznek
sötét foltok vagy kérdések, ezért a vezetői  szerepet betöltő ifjúságsegítőknek és
projekttagoknak megközelíthetőnek és nyitottnak kell  lenniük.  Hajlandóságot  kell
mutatniuk az új  javaslatok megvalósítása iránt,  és készen kell  állniuk arra,  hogy
elmagyarázzák, miért  tesznek bizonyos dolgokat,  de szükség esetén tudniuk kell
változtatni a bevett gyakorlatokon. A rendszeres reflexiós alkalmak és az irányított
kérdések segíthetnek feltárni a problémákat, és elősegíthetik, hogy a csapattagok
felismerjék, mik a pontos célok, és miként lehet őket elérni.

#Mi hasznom lesz ebből az egészből?

Az  SL-projekt  két  "pillérével"  sok  lehetőséget  kínál  a  benne  részt  vevő  fiatalok
számára. Az egyik maga a szolgálat, a másik pedig a tanulási rész, ami lehetővé
teszi,  hogy a  résztvevők  a  szolgálaton  és  a  kiválasztott  közösség/projektpartner
megismerésén  túl  általános  és  specifikus  kompetenciáik  fejlesztésével  is
profitáljanak a projektből. Minden résztvevő személyes preferenciájának függvénye,
hogy melyikre fektet nagyobb hangsúlyt.  Kijelenthető, hogy azok a fiatalok, akik
tudatosan  az  SL-t  választják  az  "egyszerű"  önkéntes  munka  vagy  a  különböző
jellegű iskolai  feladatok helyett,  bizonyos értelemben már kifejezték igényüket a
személyes fejlődés iránt. Ideális esetben az ifjúságsegítők és a fiatalok a tervezési
szakaszban reális tanulási célokat és szolgálati célokat tűznek ki annak érdekében,
hogy  egy  kijelölt  úton  haladjanak.  Mindazonáltal  nagyon  gyakori,  hogy  később,
amikor a projekt már fut, a fiatalok olyan kérdéseket tesznek fel maguknak, mint
például "mi hasznom van ebből?" vagy "megéri-e a befektetett időt és energiát?".
Ha  ezekre  a  kérdésekre  a  válaszuk  az,  hogy  "nem  túl  sok"  vagy  az,  hogy
"valószínűleg nem", esetleg "nem vagyok benne biztos", akkor nagyon valószínű,
hogy nem maradnak elkötelezettek, és végül kiszállnak a projectből.

Mit lehet tenni a lemorzsolódás megelőzése érdekében?

A tanulási lehetőségen kívül az SL számos más előnyt is kínálhat a fiatalok számára,
például  új  barátságokat,  kibővített  szociális  hálózatot,  új  területekbe  való
betekintést és így tovább. Az ifjúságsegítők felelőssége, hogy már a tervezési fázis
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kezdetén elősegítsék a projekt releváns előnyeinek tisztázását, melyeket a projekt
során újra és újra meg kell nevezni, és gyakran, túlzások nélkül újra és újra meg kell
fogalmazni. Ha emlékeztetjük a résztvevőket arra, hogy miért döntöttek a részvétel
mellett,  és  kiemeljük  azokat  a  szolgálati  és  tanulási  célokat,  amelyekre
összpontosítani akartak, megerősítjük bennük azt az érzést, hogy a projectben való
közreműködésük  a  másoknak  nyújtott  szolgálat  mellett  számukra  is  rendkívül
hasznos lehet.

Összefoglaló

Téma
Motivációs
tényezők

Jó gyakorlat a lemorzsolódás
elkerülésére

A szocializáció, mint fő
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szocializációra

Találkozók szervezése
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Kulturális,
szociokulturális és
nyelvi különbségek
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szociokulturális
háttér okozta

akadályok

Olyan környezet létrehozása, ahol a
különbségek kevésbé számítanak

A nyelvi problémákkal küzdő személy
számára neki megfelelő feladat, vagy segítő

biztosítása

Csoportok újra elosztása

Túl sok ellenőrzés vs. a
mentorálás hiánya

A mentorálás hiánya
Segítség a rendszeres találkozók, a reflexiós

lehetőségek szervezésében és az egyéni
visszajelzések begyűjtésében

Túl sok ellenőrzés

A demokratikus döntéshozatali folyamat
fenntartása

Választási lehetőségek

Új ötletek, kezdeményezések bátorítása,
felkarolása

Különböző
tevékenységek eltérő

vonzereje

Nem elég vonzó
feladatok

A feladat átszervezése a résztvevők között,
a feladat javítása visszajelzések kérésével

Egy adott feladat
egy idő után

unalmassá válik
 Feladatok újra felosztása a résztvevők

között

Egy adott feladat túl Segítők kijelölése, a feladat elhagyásának
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nagy kihívást jelent megfontolása

Nem egyértelmű célok,
illetve a feladatok

elvégzésének módja
és mikéntje

A résztvevő nem érti
a feladat mögött
meghúzódó okot

A vezetők legyenek nyitottak, elérhetőek és
tisztázzák a „miérteket”. Az

elkötelezettséget a projekt kezdetén meg
kell alapozni.

A résztvevők nem
értenek egyet a

feladat
végrehajtásának

módjával Fejlesztési javaslatok szorgalmazása

Mi hasznom származik
mindebből?

A résztvevő nem
látja a részvétel

előnyeit

Már a project elején tisztázni kell az
előnyöket.

Ezeket az előnyöket az egyes fázisok során
újra meg kell nevezni és gyakran ki kell

hangsúlyozni. 
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4. A SL, mint folyamat 

Egy  SL-tevékenység  folyamata  4  fő  lépésből  áll,  amelyeket  a  reflexió,  a
kommunikáció, a promóció és a monitoring lépései kötnek össze. 

     

Tervezés és előkészítés 

A tervezés során a kiindulási alap a választott közösség azon szükségletének vagy
problémájának meghatározása, amellyel a projekt foglalkozni fog. Lényeges, hogy a
tervezett  tevékenység  ésszerű  legyen,  és  hozzájáruljon  a  projektben  résztvevők
kompetenciáinak fejlesztéséhez, valamint támogassa a kiválasztott közösséget. Más
szóval,  ebben  a  lépésben  döntő  fontosságú,  hogy  feltérképezzük  a  közösség
igényeit,  és  hogy  hogyan  tudnak  a  projektet  megvalósító  fiatalok  ezekre  az
igényekre reagálni. Ebben a szakaszban a tanulás és a szolgálat pontos célját is
meg  kell  határozni.  A  projekttevékenységek  típusait  vagy  olyan  emberekkel
konzultálva kell megtervezni, akik ismerik a témát és a célközösség igényeit, vagy
közvetlenül a helyi közösség képviselőivel. Miután a projekt témáját és hatókörét
meghatároztuk, ideje áttérni a tevékenység előkészítésére. Attól függően, hogy a
csoport milyen típusú projektet kíván megvalósítani, kissé másképp kell tervezni, de
a  tervezés  mindig  magában  kell,  hogy  foglalja  a  következőket:  a  feladatok
meghatározását és elosztását, a csoporton belüli kommunikáció módjait, eszközeit,
a  projekt  ütemtervének  elkészítését  és  a  költségvetés  megtervezését.  A
résztvevőknek  arra  is  szükségük  lehet,  hogy  bizonyos  témákat  illetően  külön
képzésben  részesüljenek,  speciális  ismereteket  szerezzenek   vagy  kifejlesszenek
bizonyos készségeket.
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Megvalósítás

A következő lépés a tényleges tevékenység, amelyre a fiatalok a tervezés során
felkészültek. Néha maga a tevékenység kevesebb időt vesz igénybe, mint a rá való
felkészülés, ez a típusától függ. A hosszú távú elkötelezettség elérése a cél, és az
SL-projektnek  hosszú  távon  is  fenntarthatónak  kell  lennie.  Ha  a  tevékenység
ismétlődő, akkor az egyes események között is van idő az átgondolásra, a tanulási
folyamat és a felmerülő nehézségek megbeszélésére, a megoldások keresésére és
az esetleges módosítások bevezetésére.

Értékelés 

Miután a fiatalok befejezték az SL-tevékenységet, azt meg kell beszélni, össze kell
foglalni, következtetéseket kell levonni a jövőre nézve, és az egész csoport és az
egyes résztvevők szintjén is elemezni kell a szolgáltatást és a tanulási folyamatot.
Az  értékelés  a  projekt  fontos  szakasza,  melynek  köszönhetően  egy  külső
perspektívából  tekinthetünk  rá,  és  megvizsgálhatjuk  a  következőket:  A
tevékenységek  az  előkészítési  folyamatnak  megfelelően  valósultak  meg?
Megoldódott-e a probléma? A nyújtott támogatás tudatos, vagy csak véletlenszerű
volt?  Van-e  értelme  megismételni  a  tevékenységet  a  jövőben?  Szükség  lenne-e
módosításra vagy esetleg teljes változtatásra? stb.

Ünneplés és lezárás 

Ez egy kiemelten fontos eleme az SL-folyamatának, amelyről  a szervezők sajnos
néha  hajlamosak  megfeledkezni.  Ügyelni  kell  arra,  hogy  egy  olyan  típusú
találkozóval vagy kirándulással záruljon le az egész folyamat, ami lehetőséget ad
arra,  hogy az  elért  eredmények  prezentálva  és  értékelve  legyenek.  Hagyni  kell,
hogy a fiatalok büszkék legyenek arra, amit véghez vittek!

Reflexió

A  reflexiót  kulcsfontosságú  „hozzávalónak”  tekintik,  melynek  során  az  SL-
tevékenységből  származó tapasztalatok tanulási  folyamatokon mennek keresztül.
Létfontosságú  szerepe  van  a  tudatosításban  és  az  SL-élményt  olyan  kritikai-
pedagógiai  tapasztalattá  alakítja  át,  amely  képes  tetten  érni  a  lezajlott
személyiségformálódást és a szociális szemlélet átalakulását (Jacoby, 2015). 

Kommunikáció és promóció 

A  kommunikációnak  folyamatosnak  kell  lennie  a  projektben  résztvevők,  az
intézmény,  a  különböző partnerek  és  a  közösség között.  Az  optimális  SL-projekt
magában  foglalja  a  hatékony  kommunikációs  csatornák  létrehozását  a  projekt
résztvevői, valamint a résztvevők és a közösség számára. Ez az információ hatékony
terjesztését, a nagyobb elköteleződést, a projekt által felkarolt problémás területek
tudatosítását,  valamint  a  tevékenységek  eredményességét  szolgálja.  A
kommunikáció  folyamata  járulékos  tudás  megszerzését  is  elősegíti,  pl.  a
kommunikációs  készségek  fejlődését,  illetve  e  folyamaton  keresztül  válnak
láthatóvá az olyan - amúgy láthatatlan - jelenségek, mint például az új ismeretek
elsajátítása,  a  fiatalok  közösségben  betöltött  szerepvállalása  és  általánosságban
véve a projektünk létezése (Regina, 2017).
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Monitoring 

Gyakran  figyelmen  kívül  hagyott  szempontja  a  minőségi  SL-nek  a  projekt
folyamatos  nyomon  követése.  A  megszerzett  tudás  és  a  megtett  lépések
beazonosítása és értékelése a projekt során (és nem csak a projekt befejezése után)
értékes  információkat  nyújt  a  reflexiós  folyamatokhoz,  a  végső  értékeléshez,
valamint a projekt népszerűsítéséhez.

Szerepek és felelősségi körök 

Nagyon fontos, hogy a projektben minden feladat egyértelműen ki legyen osztva,
azaz mindenkinek tudnia kell,  hogy pontosan mit várnak el tőle. Az ifjúságsegítő
segíti a fiatalokat abban, hogy megfelelő döntéseket hozzanak a saját hatáskörükön
belül, melyeknek összhangban kell lenniük a tanulási célokkal, és a projekt sikerét is
garantálniuk kell. Azoknak a fiataloknak, akik a gyengeségeiken akarnak dolgozni
azáltal,  hogy  olyan  tevékenységekben  vesznek  részt,  amelyek  nehézséget
jelenthetnek számukra, elegendő támogatást kell kapniuk az ifjúságsegítőtől és a
többi  résztvevőtől.  A  projekttevékenység  általában  csapatmunka,  de  a  konkrét,
kiosztott feladatokért való felelősséget nem lehet megosztani.

Az  SL-folyamatot  egy  ifjúságsegítő  támogatja,  aki  segít  a  fiataloknak  dönteni  a
tanulási céljaikról és a projektben való részvételük természetéről, aki gondoskodik a
projekt egészéről  (minden lépésről  külön-külön),  rámutat a kockázatokra anélkül,
hogy  megoldásokat  adna,  megfelelő  kérdéseket  tesz  fel,  és  segíti  a  fiatalokat
abban,  hogy  elgondolkodjanak  a  projektben  vállalt  saját  szerepükről.  Az
ifjúságsegítő  feladata  az  is,  hogy  a  projekt  előrehaladtával  (minden  egyes
szakaszban) rendszeresen megbeszélje a fiatalokkal mindazt, ami a projekt során
történik, és arra ösztönözze őket, hogy ezekre reflektáljanak. Ennek a reflexiónak
négy  dimenziót  kell  felölelnie:  a  problémát  (a  szükségletet,  amelyre  a  projekt
reagál),  a  projekt  célcsoportját,  a  projektet  megvalósító  résztvevőket  és  a
tevékenységeiket.  Az  ifjúságsegítő felelőssége,  hogy a projekt résztvevőivel  való
találkozók során egyik terület se maradjon ki.

Példák a fiatalok által betölthető szerepekre egy SL-projekt során:

● Vezető: ezt a szerepet a résztvevők legalább egyikének be kell töltenie. A projekt
során  a  vezető  személye  is  változhat  (pl.  az  egyik  résztvevő  vezetheti  a
tervezést  és  az  előkészítést,  egy  másik  pedig  az  összes  többi  lépést).  Az
ifjúságsegítőnek támogatnia kell ezt a személyt.

● A helyi közösséggel / annak képviselőjével való kapcsolattartó
● A kiadások nyomon követéséért és a költségvetés kezeléséért felelős személy
● A toborzásért / események szervezéséért felelős személy
● Az eszközökért (berendezésekért, szerszámokért) felelős személy
● A helyszínekért, azok lefoglalásáért stb. felelős személy

Részletes  példa  egy  kisprojekt  megvalósítására  az  SL  módszertanának
alkalmazásával:
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Bál szervezése hallássérült gyermekek számára

Rafał, egy hallássérült fiatal, egy 6 fős csoport egyik tagja. A Robinson Crusoe
Alapítvány  támogatásával  szociális  tevékenységet  tervez.  Egy  –  a  környék
hallássérült  gyermekei  számára -  megvalósítandó projekt  ötletével  állt  elő.  A
csoport érdekesnek találta ezt az ötletet, és úgy döntöttek, hogy Rafal ismeretei
erről  a  városi  közösségről,  valamint  kapcsolatai  (különösen  az  általános
iskolával, ahol hallássérült gyerekek tanulnak) megfelelő alapot jelenthetnek a
projekt megvalósításához. A csoport már a legelején megállapodott abban is,
hogy  Messengeren,  a  kifejezetten  erre  a  projektre  létrehozott  groupchat-en
keresztül kommunikálnak egymással. 

Rafał  szervezett  egy  csoportos  találkozót  az  iskola  igazgatójával,  hogy
megnézzék, mit tudnak tenni a gyerekekért. Ez volt az első projektjük, ezért úgy
döntöttek, hogy egy egyszeri eseményt terveznek. A csoport megbeszélt néhány
ötletet az igazgatóval, és megállapodtak abban, hogy egy héten belül eldöntik,
milyen típusú tevékenységeket szeretnének végezni. Az iskola igazgatója kijelölt
egy kapcsolattartót az iskolából, akivel a csoportnak egyeztetnie kellett a tervet,
és a pontos időpontot. A projektcsoport szintén kiválasztott egy kapcsolattartót –
Dominikát, egy pedagógia szakos hallgatót, aki új módszereket szeretett volna
elsajátítani a hallássérült gyerekekkel való munka során.

A csoport tagjai tudták, hogy Rafał a halláskárosodása ellenére szeret táncolni
és szórakozni, ezért megegyeztek, hogy farsangi bált szerveznek. Ezt az iskola is
jóváhagyta. A csoport együtt dolgozott a bál megtervezésén, és játékokat talált
ki,  felhasználva  Rafał  ismereteit  a  célcsoport  igényeiről.  Dominika  egybe
gyűjtötte a javaslatokat, és egyeztetett az iskola kapcsolattartójával. Amikor a
tevékenységeknek ezen szakasza véget ért, vagyis amikor az iskola elfogadta a
javaslatokat, a csoport kidolgozott egy részletesebb ütemtervet, és felsorolta az
összes feladatot, amelyeket egy ifjúságsegítő segítségével kívántak elvégezni.
Ezek közé tartoztak:

● az iskolával való kapcsolattartás adminisztratív kérdésekben,
● a diákok meghívása,
● költségvetés  megtervezése,  beleértve  a  játékok  anyagköltségeit,  a

dekorációt és a gyermekeknek szánt kis ajándékokat,
● a díszítés előkészítése,
● a szükséges anyagok beszerzése,
● az anyagok iskolába szállítása és ott történő tárolása (az iskolával való

egyeztetést követően),
● a megfelelő zene kiválasztása, a technikai felszerelés biztosítása,
● a zenéhez szükséges technikai eszközök bérlése,
● az  esemény  megrendezésének/lebonyolításának  megtervezése  és

előkészítése,
● egy fordító felkérése,
● az esemény utáni takarítás. 

Minden egyes feladatnak megvolt a kijelölt felelőse is. Az ifjúságsegítő arról is
gondoskodott,  hogy minden csoporttag kitűzzön magának egy tanulási  célt  a
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vállalt feladatához kapcsolódóan. Minden résztvevő úgy döntött, hogy fejleszteni
szeretné a csapatmunkával  kapcsolatos kompetenciáját,  ezért  ez a cél  lett  a
végső  reflexió  fő  tárgya.  Ezenkívül  mindenkinek  megvoltak  a  saját  egyéni
tanulási  céljai  is  (pl.  Dominikának  ismeretek  szerzése  a  hallássérült
gyermekekkel való munka során).

Az ifjúságsegítő minden egyes projekttalálkozón megbeszélte a csoporttagokkal
a projekt előrehaladását, értékelte az elért sikereket, és velük együtt elemezte a
felmerült  nehézségeket,  mindezt  a  meghatározott  tanulási  célokkal
összefüggésben.  Két  nappal  a  bál  után  egy  összegző  megbeszélésre  is  sor
került.  Ez  szinte  teljes  egészében  az  esemény  és  az  egész  projekt/tanulási
folyamat reflexiójával telt, a projekt résztvevői által elsajátítani kívánt készségek
szempontjából.

A  projekt  eredményeit  a  csoport  „önérvényesítő”  (self  empowerment)
workshopok  alkalmával  prezentálta,  melyek  során  diavetítéssel  illusztrálták
történeteiket. A bemutatókat követően a 6 fős csoport az ifjúságsegítővel együtt
egy közeli cukrászdában ünnepelte meg a projekt sikerét.

A FEJEZET ÖSSZEFOGLALÁSA

◉ Az SL folyamata 4 fő lépésből áll: előkészítés és tervezés, cselekvés, értékelés,
lezárás és ünneplés. 

◉ Ezeket  a  lépéseket  a  reflexió,  a  kommunikáció,  a  promóció  és  a  monitoring
lépései kötik össze. Ezeket nevezzük köztes folyamatoknak.

42



5. A szükségletek felmérése az SL-projekt során 

Ami  már  a  legelejétől  fogva  befolyásolja  az  SL-projekt  általános  minőségét  és
sikerét,  az  a  jól  megalapozott,  megtervezett  és  végrehajtott  szükségletfelmérés
(needs assessment), amelyben a fiataloknak aktív és kulcsfontosságú szerepet kell
játszaniuk, és amelyet az ifjúságsegítőnek folyamatosan nyomon kell követnie. Ez a
szükségletfelmérés  nem  a  megcélzott  közösség  számára  készül,  hanem  a
közösséggel együtt, mivel őket is be kell vonni a folyamatba, és konzultálni velük. 

A  szükségletfelmérésről  számos  meghatározás  létezik,  de  a  szakirodalomban  az
egyik  legegyszerűbb  a  Watkins,  West  Meiers  és  Visser  (2012,  19)  által
megfogalmazott  meghatározás:  "Nem  feltétlenül  nevezhetjük
szükségletfelmérésnek azokat  a lépéseket,  amelyeket a döntéseink meghozatala
érdekében  teszünk,  de  amikor  döntéshozatalunkat  azzal  kezdjük,  hogy
megvizsgáljuk,  milyen  eredményeket  értünk  el  eddig,  és  milyen  eredményeket
szeretnénk elérni a jövőben, akkor tulajdonképpen  szükségletfelmérést végzünk.” 

Ezt  szem  előtt  tartva,  amikor  SL-ről  beszélünk,  azt  mondhatjuk,  hogy  a
szükségletfelmérés egy eszköz a következőkhöz:

• olyan  releváns  és  megvalósítható  szolgálati  és  tanulási  célok
meghatározásához, amelyek egymást erősítik,  

• a közösséggel (pl. civil szervezettel, közintézménnyel), való együttműködés
kialakításához,

• annak a közösségnek a megismeréséhez, amelyben az SL-projekt megvalósul
(pl. partnerszervezet, kedvezményezettek, család, média), 

• az  SL-projekt  keretében  megvalósítandó  tevékenységek  rangsorolásához,
különböző kritériumok alapján: pl. rendelkezésre álló erőforrások, idő.

A  szükségletfelmérés  folyamata  magában  foglalja  a  projekt  megtervezését  és
végrehajtását  megelőző   kutatást  és   a  közösséggel  és  a  projekt
kedvezményezettjeivel  folytatott  szisztematikus  konzultációt.  Ily  módon  segít  a
fiataloknak és az  ifjúságsegítőknek azonosítani  a  szükségleteket/problémákat,  és
bevonni  a  projekttervezésről  való  döntésekbe  azokat  a  partnerszervezeteket,
kedvezményezetteket,  családokat  stb.,  akiknek  az  SL-lel  kapcsolatos  projektből
hasznuk kell  származzon. A szükségletfelmérés emellett nemcsak a szükségletek
diagnózisának pontosságát biztosítja, hanem a projektbe való közösségi bevonódást
is elősegíti, már a kezdetektől fogva (Regina, Ferrara, 2017).

A szükségletek felmérésének kiindulópontja egy közösségi profil elkészítése. Egy jó
közösségi  profil  segít  a  megfelelő  kérdések  és  szükségletek  feltérképezésében.
Készítésekor a következő tényezőket mindenképp figyelembe kell venni:

• A közösségben élő emberek és az általuk tapasztalt kihívások;
• A  fizikai  környezet  (pl.  lakhatási  típusok,  iskolák,  utak,  egészségügyi

szolgáltatások, sportolási lehetőségek, parkok, közlekedési szolgáltatások ...);
• Hozzáférés a kormányzati szolgáltatásokhoz;
• Közösségi  élet:  Mi történik még a közösségben? (civil  szervezetek,  ifjúsági

szervezetek, üzleti szervezetek, kulturális klubok stb.).
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A közösségi  profil  elkészítése  része  a  közösséggel  való  együttműködésnek  és  a
partnerszervezet megismerésének, amely ettől kezdve részt vesz az SL-projektben. 

A  választott  közösséggel  való  kapcsolatfelvételt  követően  különböző  módszerek
alkalmazhatók az igények felmérésére. Egyes szerzők (Watkins, West Meiers, Visser,
2012)  két  különböző,  de  egymással  összefüggő  lépésre,  az  adatgyűjtésre  és  a
döntéshozatalra  osztják  a  felmérés  lépéseit.  Ettől  függetlenül  létezik  néhány
gyakran alkalmazott egyéb módszer: dokumentum- vagy adatelemzés, felmérések,
interjúk,  megfigyelés,  fókuszcsoportok,  SWOT,  halszálka  (fishbone)  diagram.  Az
egyes módszerek előnyeit és hátrányait az 1. TÁBLÁZAT mutatja be. 

1. táblázat - A szükségletfelmérés módszerei

Módszer Előnyök Hátrányok

Dokumentumok
vagy  adatok
felülvizsgálata

● A  meglévő  adatokban  vagy
dokumentumokban  szereplő
információk függetlenül, saját
hatáskörön  belül
ellenőrizhetők.

● Önállóan,  más  forrásokból
származó  széleskörű  adatok
igénylése  nélkül  is
elvégezhető.

● Jellemzően  olcsóbb,  mint  az
adatok önálló gyűjtése.

● A  dokumentumokban  vagy
adatokban  szereplő
információk  nem  feltétlenül
felelnek  meg  az
igényfelmérés kritériumainak. 

● A  dokumentumforrásokban
található  adatok  nem  biztos,
hogy  pontosan  azt  az
információt tartalmazzák, ami
az  igényfelméréshez
szükséges. 

● A  szükséges  dokumentumok
beszerzése  és  elemzése
időigényes folyamat lehet.

● Nem mindig  lehet  ellenőrizni
az  összegyűjtött  adatok
minőségét,  a
dokumentumokban  megadott
információra kell hagyatkozni.

Kérdőíves
kutatás

● Adatok  széles  köre  gyűjthető
így (pl. attitűdök, vélemények,
meggyőződések,  értékek,
viselkedés stb.).

● Lehetővé  teszi,  hogy  több
csoport  nézőpontját
megismerjük  a  különböző
témákról. 

● A  felmérések  változó
formátumokban készülhetnek,
ahol  a  kérdések  számát  mi
határozzuk  meg,  illetve  nyílt
vagy zárt  végű kérdéseket is
fel lehet tenni.

● A  kérdőíveket  gyakran
használják;  ennek
következtében  az  emberek
„kiéghetnek”" a kitöltésüktől. 

● A  kérdőívek  nem  adnak
lehetőséget  arra,  hogy
kifejtendő  kérdéseket  tegyen
fel  a  válaszadóknak
(ellentétben  az  interjúkkal
vagy a fókuszcsoportokkal).

● Bár  a  kérdőívek  elkészítése
könnyűnek  tűnhet,  gyakran
rosszul dolgozzák ki őket.
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Interjú ● Az  interjúk  jellemzően
célirányosabb
megbeszéléseket  és
kifejtendő kérdéseket tesznek
lehetővé.

● Az  egyének  olyan
információkat  is
elmondhatnak  az  interjúk
során,  amelyeket  csoportos
körülmények  között  nem
adnának meg.

● Az  interjúk  kiváló  forrást
jelenthetnek a történetek és a
kontextus szempontjából.

● Az  interjúkészítő
megfigyelheti  az  interjúalany
nonverbális viselkedését is.

● Időigénye jelentős lehet.
● Az  interjúk  csökkenthetik  az

adatgyűjtés körét és mintáját.
● Több  interjú  eredményei

ellentmondhatnak
egymásnak,  vagy  nehezen
elemezhetőek lehetnek.

● A  megkérdezettek  elfogultak
lehetnek,  vagy  nagy
mennyiségű,  a  téma
szempontjából  irreleváns
információt adhatnak.

● Az  interjúk,  ha  nem
megfelelően  vannak
kivitelezve,  mind  a  kérdezőt,
mind az alanyt frusztrálhatják
(a  kérdező  az  értékeléséhez
szükséges  információk  nélkül
távozhat; a megkérdezett úgy
érezheti, hogy a  rászánt idő
nem volt produktív).

Megfigyelés ● A  beavatkozás  nélküli
megfigyelés  módszerével
olyan tapasztalatra lehet szert
tenni,  ami  alapján  pontosan
dokumentálhatóak  a  feladat
elvégzéséhez  szükséges
lépések,  eljárások,  eszközök
és döntések.

● A  megfigyelések  nem  a
megfigyeltek  nézőpontjára
vagy  emlékeire
támaszkodnak.

● A  megfigyeléseket  a
szükségletfelmérő  csoport
több  tagja  is  elvégezheti
egyszerre,  validálva  egymás
megállapításait.

● A  megfigyelésekhez  idő  és
pénz kell

● A  puszta  megfigyelés
bizonyos esetekben figyelmen
kívül  hagyhat  nem  látható
szempontokat.

● A  megfigyelők  elfogultságot
vihetnek  be  a
szükségletfelmérésbe.  Ezért
fontos,  hogy a megfigyelőket
kiképezzék  a  megfigyelési
folyamatra,  és  érzékennyé
tegyék  őket  saját
elfogultságukra  és  az
objektivitás  szükségességére.
A  több  megfigyelő
alkalmazása egy másik módja
lehet  a  megfigyelői
elfogultság  kivédésének.  A
megfigyelőknek  azzal  is
tisztában kell lenniük, hogy a
megfigyeltek
megváltoztathatják  a
viselkedésüket,
megváltoztathatják  azt,  amit
mondanak vagy tesznek, vagy
olyan  dolgokat  mondhatnak
vagy  tehetnek,  amelyekről
úgy  gondolják,  hogy  a
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megfigyelő hallani szeretne. A
megfigyelőnek oly módon kell
a  megfigyelést  kivitelezniük,
hogy  elkerüljék  a  megfigyelt
személy(ek) befolyásolását.

Fókuszcsoport ● A  fókuszcsoportos  módszer
során egyszerre  több  embert
lehet megkérdezni.

● Hagyni  kell,  hogy  a
fókuszcsoport  tagjai  egymás
észrevételeire
reagálhassanak,  mivel  ez
szinergiát  eredményezhet  a
témák körüli viták során.

● A fókuszcsoportok segíthetnek
az  embereknek  konszenzusra
jutni  és  kihívást  jelentő
döntéseket  hozni  (például  a
szükségletek  rangsorolása
során).

● Fókuszcsoportos  formában  a
csoporttagok  nem  feltétlenül
járulnak  hozzá  egyformán  a
vitához. A zárkózottabb tagok
esetleg  nem  érzik  magukat
komfortosan.  Más  résztvevők
pedig  megpróbálhatják  uralni
a vitát.

● A  csoporttól  való
információszerzés  kihívást
jelenthet.  Fennáll  a
„csoportgondolkodás”
veszélye,  ami  eltérítheti  a
vitát,  és  megnehezítheti  a
csoport  újbóli
összpontosítását  más
kérdésekre.

● A viták  túl  sokáig  tarthatnak
ahhoz, hogy minden lényeges
témát  lefedjenek,  és  hogy
mindenkinek  lehetőséget
biztosítsanak a részvételre.

● Előfordulhat,  hogy  a
résztvevők  mások  jelenléte
miatt  nem  szívesen  osztják
meg egymással  a  kényesebb
információkat vagy nézeteket.

● A  fókuszcsoportok  könnyen
„eltévedhetnek”,  ha  a
facilitátor  nem  tartja  fenn  a
struktúrát a folyamat során.

SWOT ● A  SWOT  analízis  egy  olyan
folyamat,  amely  a  legtöbb
szervezetben már ismerős.

● Más  SWOT-tényezőkhöz
viszonyítva rangsorolják, nem
csupán egyszerűen felsorolják
őket.

● Csoportmunkát  kezdeményez
a  SWOT-tényezők  közötti
kapcsolatok
meghatározásának céljából.

● Az  egyes  SWOT-tényezőkhöz
értékeket  rendelni  kihívást
jelenthet  a  csoporttagok
számára.

● Időre  van  szükség  ahhoz,
hogy  a  SWOT-tényezők  és
kapcsolatuk  megállapításától
a  következő  lépésekre
vonatkozó  ajánlásokig
eljussunk.

halszálka
(fishbone)
diagram

● Olyan  átgondolt  elemzést
tesznek  lehetővé,  amellyel
elkerülhető,  hogy  figyelmen

● Egyszerűsége egyszerre lehet
erőssége és gyengesége is. A
halszálka-diagram
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kívül  hagyjuk  a  szükségletek
lehetséges kiváltó okait.

● A halszálka-technika könnyen
alkalmazható,  és  könnyen
érthető  vizuális  ábrázolást
készít  az  okokról,  az  okok
kategóriáiról  és  a
szükségletekről.

● Használatával  a  csoport  a
nagy képre, a problémát vagy
szükségletet  befolyásoló
lehetséges  okokra,  vagy
tényezőkre összpontosíthat.

● A szükségletek kezelése után
is  megmutatja  a  gyenge
pontokat,  amelyeket  -  ha
egyszer  feltárulnak -  ki  lehet
javítani,  mielőtt  tartósabb
nehézségeket okoznának.

egyszerűsége néhány nagyon
összetett  helyzetben
megnehezítheti  a  problémák
és okok összefüggő jellegének
ábrázolását.

Forrás: Watkins, R., West Meiers, M., Visser, Y. L. (2012). A Guide to Assessing Needs
-  Essential  Tools  for  Collecting  Information,  Making  Decisions,  and  Achieving
Development Results.

A FEJEZET ÖSSZEFOGLALÁSA

◉ A  szükségletfelmérés  az  SL-ben  eszköz  I.)  a  szolgálati  és  a  tanulási  célok
meghatározására,  II.)  a  közösséggel  való  együttműködés  kialakítására,  III.)  a
közösség  megismerésére,  IV.)  a  szükségletek  rangsorolására  (döntések
meghozatalára).

◉ A közösség kulcsfontosságú partner a szükségletfelmérés folyamatában. 
◉ Gyakran  használt  módszerek:  dokumentumok  vagy  adatok  áttekintése,

kérdőíves kutatás, interjú, megfigyelés, fókuszcsoportos interjú, SWOT-analízis,
halszálka (fishbone) diagram.

◉ A  különböző  módszerek  kombinálhatóak,  így  az  egyik  módszer  előnyei
kompenzálhatják a másik módszer hátrányait.
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6. Célok meghatározása az SL-projektek során     

Egy  SL-projekt  tervezésének  egyik  első  lépése,  hogy  konkrét,  mérhető,
megvalósítható,  releváns  és  időhöz  kötött  (SMART)  célokat  határozzunk  meg,
amelyek  a  tanulásra  (fiatalokra  vonatkozóan)  és  a  szolgálatra  (közösségre
vonatkozóan)  is  összpontosítanak.  Miért  van  ez  így?  Azért,  mert  ezek  a  célok
vezetnek majd minket a megfelelő út és módszertan kiválasztásában, a tervezési
lépések meghatározásában és a dokumentálásban az SL-projekt teljes folyamata
során.

Az SL sajátossága (ahogyan azt ebben a kézikönyvben már említettük), hogy egy
olyan  pedagógiai  módszertant  kínáljon,  amely  a  tapasztalati1 és  a  cselekvésen
keresztül történő tanulásra helyezi  a hangsúlyt.  A fő hangsúly tehát a tanuláson
van, de egy egészen másfajta tanuláson, mint amit megszoktunk, különösen, ha a
formális (hagyományos) oktatást vesszük alapul. Fontos még egyszer hangsúlyozni,
hogy az SL módszertanát alkalmazó ifjúságsegítőknek és az SL-projektben aktívan
részt vevő fiataloknak biztosnak kell lenniük abban, hogy a kitűzött főcélok egyaránt
tartalmaznak  tanulásra  (tanulási  célok)  és  szolgálatra  (közösségi
szükségletek/problémák) vonatkozó alcélokat.

Mi az a szolgálati célkitűzés (SzC)? A szolgálati cél egy olyan kinyilatkoztatás,
amely  egy  kívánt  változásnak  -  egy  probléma  megoldásának,  egy  szükséglet
kielégítésének – az igényét fogalmazza meg egy adott közösségben. A szolgálati
célkitűzések a különböző közösségi érdekeltek bevonásával végzett igényfelmérés
eredményei alapján kerülnek meghatározásra. Ezért a jól strukturált és az időben
elvégzett szükségletfelmérés szerves részét képezi  az SL-projektnek.  A szolgálati
célkitűzéseket nevezhetjük akár SL-projektcéloknak is. Ezek a célok akkor kerülnek
meghatározásra, amikor a probléma/szükséglet felkutatása és meghatározása már
megtörtént.  A  legegyszerűbb,  ha  a  SzC-okat  olyan  projektspecifikus  céloknak
tekintjük, amelyeket a projekt befejezéséig el kell érni.

2. TÁBLÁZAT - A szolgálati és a tanulási célok közötti különbségek

SZOLGÁLATI CÉLOK TANULÁSI CÉLOK

Fókusz Közösségi igények/problémák A résztvevő fiatalok fejlődése

Tartalom Tevékenységek,  melyekkel  változást
érhetünk el

Tudás, készségek, értékek

Kritérium ● konkrét
● megvalósítható
● mérhető
● releváns
● időhöz kötött
(SMART célok)

1 A  tapasztalati  tanulásnak van egy széles  körben ismert  modellje,  amelyet  David Kolb
(Kolb-kör) alkotott, és amely a John Dewey filozófus által meghatározott tapasztalati logikai-
vizsgálat folyamatára épül.
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Példa A vidéken élő idősek számára nyújtott
szociális  szolgáltatások minőségének
javítása.

Adatok  gyűjtése,  szintetizálása  és
értelmezése  a  helyi  közösségben
történő  konkrét  beavatkozások
megtervezéséhez.

Mi  az  a  tanulási  cél  (TC)?  A  tanulási  cél2 azt  mutatja  be,  hogy  a  fiatalok
várhatóan  mit  fognak  tudni,  érteni,  és  hogy mire  lesznek  képesek  egy  tanulási
folyamat végén (pl. a tanuló képes lesz definiálni az SL fogalmát, képes lesz egy SL-
projekt  lebonyolítására).  Az  alábbi  táblázatban  a  tanulási  tevékenységek  három
tartománya (Bloom, 1956) és azok során használatos kifejezések listája található, a
TC-ok legalacsonyabb szintjétől a legmagasabb szintjéig felsorolva. Ez segíthet az
ifjúságsegítőnek a TC-ok meghatározásában, amikor az SL módszertanát a formális
vagy a nem formális oktatásban alkalmazzák.

3. TÁBLÁZAT - A tanulási tevékenységek területei és a használandó
kifejezések

A  TANULÁSI  TEVÉKENYSÉGEK
TERÜLETEI

HASZNÁLHATÓ CSELEKVÉSI IGÉK

Kognitív terület 

(tudás és megértés)

● definiálni,  magyarázni,
felsorolni; 

● általánosítani,  megjósolni,
felismerni; 

● demonstrálni, értelmezni;
● elemezni, kritizálni;
● kategorizálni,

összehasonlítani,
összefoglalni;

● megfogalmazni, létrehozni.

Pszichomotoros terület

(készségek)

● leírni, felismerni, azonosítani;
● magyarázni,  mozgatni,

megmutatni;
● érteni, csinálni;
● megjeleníteni,  manipulálni,

vázlatot,  összeállítást,
rendszerezést készíteni;

● alkalmazkodni,  változtatni,
átrendezni, átszervezni;

● létrehozni,  tervezni,  építeni,
fejleszteni.

Affektív terület 

● tudomásul  venni,  kérdezni,
figyelni;

● megvitatni,  bemutatni,
segíteni;

● értékelni,  becsülni,

2 Bloom (1956.) és az Anderson, Krathwohl (2001.) által átdolgozott Bloom taxonómia.
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(attitűdök) megbecsülni,  javasolni,
tisztelni;

● összehasonlítani, viszonyítani,
megosztani, összekapcsolni;

● cselekedni,  módosítani,
felülvizsgálni,  megoldani,
megkérdőjelezni.

A tanulási célkitűzéseknek tükrözniük kell a fiatalok aktív részvételének fontosságát
az  SL  projektekben,  és  a  szükséges  segédanyagok  és  az  SL  tevékenységek
kidolgozását  is  meg  kell  határozniuk.  Fontos  hangsúlyozni,  hogy  a  TC-okat
folyamatosan értékelni kell az SL során. Ez különösen fontos a formális oktatásban
történő osztályozás során. Az SL módszertan sajátossága az, hogy a SzC-ok erősítik
a TC-okat, és lehetővé teszik azok elérését.   

Sigmon (1994)  egy  tipológiát  javasolt,  amely különböző módokat  mutat  be arra
vonatkozóan, hogy az SL hogyan illeszthető be a gyakorlatba (4. táblázat). Sigmon a
service-learning pedagógiájának négy szintjét mutatja be, amelyekben különböző
hangsúlyokkal  szerepelnek  a  módszer  S  illetve  L  összetevői.  Az  első,  s-L
megközelítésben  a  tanulási  célok  prioritást  élveznek,  az  SL-projekt  elsődleges
mozgatórugóivá, a szolgálati célok pedig másodlagossá válnak. A S-l megközelítés
a  szolgálati  célokra  helyezi  az  elsődleges  hangsúlyt,  míg  a  tanulási  célok
másodlagosak. Minden olyan projekt vagy tevékenység, amelyet úgy valósítanak
meg,  hogy  a  tevékenységet  teljesen  elválasztják  a  tanulási  céloktól,  vagy  nem
határoznak meg konkrét tanulási célokat, s-l besorolásúnak számít. A legideálisabb
megközelítés az  S-L,  amelyben a szolgálati és a tanulási célok gondosan egyenlő
súllyal  szerepelnek,  a  SzC-ok  és  a  TC-ok  egymást  erősítve  egy  viszonosságon
alapuló élményt biztosítanak a résztvevők számára.

4. TÁBLÁZAT - A service-learning tipológiája

service-LEARNING (s-L)
Elsődlegesek  a  tanulási  célok,
másodlagosak a szolgálati célok.

SERVICE-learning (S-l)
A  szolgálati  célok  elsődlegesek,  a
tanulási célok másodlagosak.

service-learning (s-l)
A szolgálati és a tanulási célok teljesen
függetlenek egymástól.

SERVICE-LEARNING (S-L)
A szolgálati és a tanulási célok azonos
súlyúak,  és  mindegyikük,  minden
résztvevő számára erősíti a másikat.

Forrás: Sigmon, 1994
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Az alkalmazandó megközelítés kiválasztása után a következő lépés a következőkben
bemutatott  egyszerű,  de  hasznos  eszköz  alkalmazása,  amely  az  ifjúságsegítő
számára útmutatásként szolgálhat a szolgálati és tanulási célok meghatározásához,
és amelyet az 5. táblázatban mutatunk be. A SzC-ok és TC-ok meghatározásakor -
proaktívan gondolkodva - az ifjúságsegítőnek segítenie kell  megtervezni azokat a
tevékenységeket,  amelyek  a  célkitűzésekhez  vezetnek,  továbbá  az  értékelés
módjainak kiválasztásában is támogatást kell nyújtania. Az SL-projekt megvalósítása
során  természetesen  mind  a  tevékenységekben,  mind  az  értékelés  módjában
változások következhetnek be, de ennek az eszköznek a használata segíteni fogja
az  ifjúságsegítőt  és  a  fiatalokat  az  egész  folyamat  nyomon  követésében,  és
lehetőséget ad a szükséges és időben történő kiigazításokra.

5. TÁBLÁZAT - A szolgálati és tanulási célok meghatározásának eszköze

Szükséglet/probléma a közösségben: A roma lakosság elszigeteltsége

SZOLGÁLATI CÉLOK

Milyen  változást
szeretnénk elérni?

TEVÉKENYSÉG

Hogyan  fog  ez
megvalósulni?

ÉRTÉKELÉS 

Honnan  fogjuk  tudni,
hogy sikerült-e elérni?

Együttműködés  és
hálózatépítés  a  roma
lakossággal

 oktatási
tevékenységek
(előadások,
workshopok,
vetítések)

 zenei  és  kulináris
programok  /
találkozók

 A  célcsoportok
elégedettségének
értékelése  a  kialakított
együttműködési  és
hálózatépítési
lehetőségekkel
kapcsolatban.

 A  kölcsönös  tanulási,
együttműködési  és
hálózatépítési
lehetőségek
bővülésének értékelése
(a  romák  és  a  helyi
lakosság között).

TANULÁSI CÉLOK 

Mire  legyenek
képesek  a
résztvevők?

TEVÉKENYSÉG

Hogyan  fog  ez
megvalósulni?

ÉRTÉKELÉS

Honnan  tudjuk,  hogy
képesek lettek-e rá?
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● A  roma  népesség
gettósodását
jellemző   főbb
minták
meghatározása

● A  roma  nemzeti
kisebbség
mindennapi
életének ismerete

● Különböző nyilvános
rendezvények
szervezésében  és
lebonyolításában
való jártasság

● A  feladatok  és
felelősségek
hatékony  elosztása
a  projektcsoporton
belül

 A  témával
kapcsolatos
szakirodalom
tanulmányozása

 A  roma  népesség
körében  végzett
igényfelmérés
elvégzése

 Egy  SL-projekt
megtervezése

 A  projektcsapat
által  tervezett  SL
projektterv  és  a  fő
tevékenységek
végrehajtása

 A  fiatalok  roma
kisebbséggel
kapcsolatos
ismereteinek  felmérése
(pl. teszt)

 A  projektcsapat
hozzájárulásának,
szerepének  és  az
elvégzett  feladatoknak
az (ön)értékelése  

A  SzC-ok  és  a  TC-ok  fontossága  megerősítést  nyer  az  SL  projekt  végső
értékelésekor, ugyanis ekkor a következő lépésekre kerül sor:

a) a szolgálati célok elérését az érdekelt feleknek kell értékelniük, 

b) a tanulási célok elérését minden egyes résztvevő fiatal esetében külön ki kell
értékelni.

Ezek az egymást kiegészítő folyamatok az ifjúságsegítő számára fontos információt
és adatokat biztosítanak az SL gyakorlati módszertanának további fejlesztéséhez,
de  értékes  és  szükséges  visszajelzést  is  jelentenek  a  fiatalok  számára  az  elért
eredményeikről.

A FEJEZET ÖSSZEFOGLALÁSA

◉ A szolgálati célok a közösségben elérni kívánt változások kinyilatkoztatásai.
◉ A tanulási célok azt mutatják meg, hogy a fiatalok várhatóan mit fognak tudni,

érteni  és  ezek  közül  mit  lesznek  képesek  prezentálni  is  a  tanulási  folyamat
végén.

◉ A SzC-ok megalapozzák és lehetővé teszik a TC-ok elérését.
◉ A  közösségi  szükségletfelmérés  eredményei  döntő  fontosságúak  a  SzC-ok

meghatározásában.
◉ Az  SzC-ok  és  a  TC-ok  egyformán  relevánsak  az  SL  projekt  „tervezés  és

előkészítés” és „értékelés” fázisa során.
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7. Monitoring és értékelés az SL projekt során 

7.1. Monitoring 

A  Cambridge  dictionary  a  következőképpen  írja  le  a  monitoring  kifejezést:  egy
helyzet bizonyos ideig tartó gondos megfigyelése annak érdekében, hogy valamit
felfedezzünk  vele  kapcsolatban. A  projektmonitoring  (Novota,  2017)  definíciója
alapján, amely szerint  az adatok szisztematikus és folyamatos gyűjtése a projekt
előrehaladásának ellenőrzése céljából történik, az SL monitorozásának egy sokkal
adekvátabb  definíciója  is  levezethető.  Az  SL  esetében  a  monitoring  egy
szisztematikus és folyamatos adatgyűjtést jelent annak érdekében, hogy:

a)  ellenőrizzük,  hogy  a  projekt  végrehajtása  megfelel-e  a  projekttervnek
(folyamat), és 

b) ellenőrizzük az SL eredményeinek megvalósulását (előrehaladás). 

Amint azt a Service-learning manual for faculty (2013) is említi, a monitoring egy
olyan  állandó  folyamat,  melynek  során  a  résztvevők  értékelik  a  terv
végrehajtásának minőségét és a meghatározott célok elérése felé tett lépéseket. A
monitoring  során  kiderül  az  is,  ha  a  projektfejlesztés  vagy  a  végrehajtás  során
módosításokra van szükség. Amennyiben a monitoringot egy állandó folyamatnak
tekintjük, amelyet a projekt kezdetén határozunk meg és rendszeresen végzünk,
akkor  lehetővé  válik  az,  hogy  időben  reagáljunk  a  projektünket  ért  különböző
hatásokra. A projekt folyamatos nyomon követése és dokumentálása a minőségi SL
egyik kritikus, ám gyakran figyelmen kívül hagyott szempontja. A tanulási folyamat
és a már megtett lépések nyomon követése és dokumentálása a projekt során - a
projekt befejezése utáni dokumentálással szemben - a reflexiós folyamatokhoz, az
értékeléshez,  valamint  a  projekt  népszerűsítéséhez  is  értékes  információkat
nyújthat. (Brozmanova Gregorova et.al, 2020).

A projekt valamennyi kulcsfontosságú szempontjának nyomon követése érdekében
különböző módszereket és dokumentációs technikákat kell kidolgozni és alkalmazni
a  folyamat  során.  Az  így  gyűjtött  adatok  felhasználhatók  különböző  célokra,  de
további  elemzés és értelmezés  nélkül  nem adnak  választ  arra  a  kérdésre,  hogy
mennyire  voltak  sikeresek  a  fiatalok,  vagy  hogy  mennyire  volt  sikeres  maga  a
projekt, és hogy a kitűzött célokat sikerült-e elérni (Novota, 2017). Ehhez további
elemzés és értelmezés szükséges, mely majd a projekt végén vagy a projekt ideje
alatt,  az  értékelési  fázis  révén  történik,  a  monitoring  során  gyűjtött  adatok
felhasználásával. 

Az SL-lel összefüggésben különböző szempontokat lehet nyomon követni. Egyrészt
ifjúságsegítőként figyelemmel kell kísérni az SL projekt megvalósításában részt vevő
fiatalokat,  de  magát  a  projekttevékenységeket  is  nyomon  kell  követni  annak
biztosítása érdekében, hogy azok a terveknek megfelelően valósuljanak meg. Az
ifjúságsegítő  és  a  közösségi  partnerek  egyaránt  szerepet  játszanak  a  fiatalok
előrehaladásának  nyomon  követésében,  emellett  a  felelősség  igazságos
megosztása érdekében is együtt kell működniük. 
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Fontos,  hogy  az  ifjúságsegítő  és  a  fiatalok  közösen  állapodjanak  meg  a
következőkben: 

• Milyen tevékenységeket fognak nyomon követni,
• Mit vállal az ifjúságsegítő a fiatalok fejlődésének nyomon követése érdekében,
• Mennyire  rendszeres  legyen  a  fiatalok  fejlődésének  nyomon  követése  és  a

visszajelzés gyakorisága,
• Milyen  módon  és  milyen  gyakorisággal  kívánnak  kommunikálni  egymással  a

fiatalok előrehaladásáról a projekt során,
• Hogyan  fognak  együtt  dolgozni  az  esetlegesen  felmerülő  problémák

megoldásában.
A fiataloknak tudniuk kell, hogy a projekt egyéb érintettjei mit várnak el tőlük, és
milyen útmutatásra számíthatnak (Points of Light Foundation, 2002; Mihalynuk &
Seifer, 2008 a Service-learning manual for faculty, 2013). A fentiek is jelzik, hogy az
egyértelmű  és  rendszeres  kommunikáció  minden  érintett  fél  számára  fontos  az
előrehaladás nyomon követése érdekében, különös tekintettel  a fiatalokra, de az
ifjúságsegítőre és a közösségi partnerre is.

Az, hogy a fiataloknak milyen mértékű felügyeletre lesz szükségük a projekt során,
attól  függ,  hogy  a  résztvevők  milyen  szintű  képességekkel  és  felelősségérzettel
rendelkeznek már az SL projekt kezdetén. Általában minél inkább képesek önállóan
felelősséget  vállalni  a  munkájukért  (azaz  minél  feljebb  helyezkednek  el  a
háromfázisú  modellben),  annál  kevésbé  van  szükségük  közvetlen,  gyakorlati
felügyeletre,  és  annál  inkább  élvezik  a  projekt  átfogó  felügyeletének  és
irányításának előnyeit (CUPS 2010). 

Amint már említettük, egy SL projektben különböző szempontokat kell figyelemmel
kísérni.  A módszertan sajátossága, hogy azt javasolja, hogy a fiatalok töltsenek be
vezető  szerepeket,  így  a  projekt  végrehajtásának  nyomon  követése  a  fiatalok
felelőssége  is  kell,  hogy legyen.  Így  ők  lesznek  a  leginkább bevonva,  és  ennek
köszönhetően  tanulhatnak  és  fejleszthetik  a  szervező,  a  problémamegoldó,  az
innovációs, a tervezési készségeiket és a kreativitásukat. Ezek mindegyike nagyon
hasznos lehet a jövőbeli személyes és szakmai életükben. Az ebben a kézikönyvben
javasoltak szerint – az SL-módszertan eredeti céljával összhangban - a projektek a
közösség valós szükségletein kell, hogy alapuljanak, ezért kiemelten fontos, hogy
szorosan nyomon kövessük, hogy ezek a szükségletek valóban kielégülnek-e. Fontos
továbbá figyelemmel kísérni  a  projekt tevékenységeinek világos célkitűzéseit,  az
érdekeltek  közötti  kommunikáció  folyamatát,  a  csapatmunkát,  a  különböző
érintettek  elégedettségét.  Ezek  mellett  az  ifjúságsegítő  dönthet  olyan  konkrét
szempontok monitorozásáról, amelyeket relevánsnak talál a projektmunka (esetleg
tantárgy vagy a kurzus, formális vagy nem formális oktatási rendszertől függően)
szempontjából,  például  konkrét  készségek,  ismeretek,  kapcsolatok  stb.
tekintetében. 

A  fiatalok  tevékenységeinek  monitorozása  alkalmával  gyűjtött  információk  és
adatok nagyon hasznosak lesznek a végső értékelés során. 
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7.2. Értékelés (assessment and evaluation) 

A  Merriam  Webster  szótár  az  „assessment”  kifejezést  úgy  definiálja,  mint  a
valamiről  való  ítéletalkotás  műveletét  vagy  valaminek  az  értékelését.  Az
„evaluation”  szót  pedig  úgy,  mint  valaminek  vagy  valakinek  az  értékének,
természetének, jellegének vagy minőségének a meghatározását. Mindkét értékelési
forma  egy  szervezet  rendszeresen  végrehajtott  folyamata  kell,  hogy  legyen,
amelynek  célja,  hogy információt  szerezzen  a  szervezet  tevékenységéről,  annak
hatásairól és munkájának hatékonyságáról, hogy azokat javíthassa és leírhassa az
általuk elért eredményeket (Mattessich 2003). 

A  tanulást  és  a  szolgálatot  magában  foglaló  projektek  esetében  alapvető
fontosságú, hogy a kidolgozott SL-projekt, valamint annak hatása (a fiatalokra, a
közösségre,  a  konkrét  kedvezményezettekre)  és  az  elért  tanulás  is  értékelésre
kerüljön.  Ez  feltételezi  a  projekt  felépítésének  és  a  közösségi  szolgálati  célok
teljesülésének  értékelését  (evaluation),  valamint  a  tanulási  célok  teljesülésének
értékelését  (assessment).   (Youth  Stride.  A  Service-Learning  manual  for  the
Caribbean) 

Az értékelés (evaluation) minden projekt kulcsfontosságú lépése. Az SL-projektek
esetében  ez  magába  foglalja  az  elvégzett  tevékenységek  eredményeinek  és
hatásának  felmérését,  hogy  képesek  legyünk  kijavítani  a  hibákat,  felismerni  a
helyes  lépéseket,  és  végül  elvégezni  a  szükségesnek  ítélt  változtatásokat.  Az
evaluation során mutatók segítségével azt is elemezzük, hogy a tervezett szakaszok
befejeződtek-e, és céljaikat elérték-e (Youth Stride. A Service-Learning manual for
the Caribbean). 

Mint említettük, az SL-projektek sajátosságai miatt, amely szerint a tanulásra és a
szolgálatra is összpontosítani  kell,   mind a közösségben végzett szolgálati  célok,
mind a projekt oktatási céljai - a megszerzett és alkalmazott tudás és kompetenciák
– elérése tekintetében értékelésre van szükség. (Regina, Ferrara, 2017). Ezt szem
előtt  tartva,  az  értékelés  (assessment)  során  a  fiatalok  által  a  tanulásban elért
(akadémikus) eredményeket, valamint az ifjúságsegítő közreműködésével a projekt
kezdetén meghatározott formális vagy nem formális tanulási célok megvalósulását
meg kell vizsgálni. Történhet mindez iskolai osztályozás formájában is, szem előtt
tartva azt,  hogy a fiatalokat a produktum, nem pedig a szolgálattal  töltött óráik
alapján kell értékelni.

Az  értékelés  (evaluation)  az  SL  folyamatában  a  különböző  érdekelt  felek
visszajelzését  is  jelenti.  Nem  érdemjegy,  hanem  egy,  az  egész  folyamatra
vonatkozó visszajelzés formájában.  Minden projekt esetében elvárás, hogy ne csak
maga a tartalom, hanem az egész projekt értékelésére sor kerüljön  (Brozmanova
Gregorova et. al, 2020).  

Ezért az értékelés (evaluation) a következőkből állhat: 

    a) A fiatalok értékelik az ifjúságsegítőt és a közösségi partnereket; 

    b) A fiatalokat és az ifjúságsegítőt értékelik a közösségi partnerek; 

    c) Az ifjúságsegítő értékeli a közösségi partnereket; 
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  d)  Az  ifjúságsegítő  önértékelést  végez  az  összes  javasolt  értékelési  szempont
alapján. (Brozmanova Gregorova et al, 2020).

A projekt előrehaladásának értékelése során meg kell vizsgálni az eredeti tervektől
való eltérés mértékét, a kezdeti célkitűzések és a kivitelezett tevékenységek közötti
összhangot,  valamint  az  erőforrások  és  a  rendelkezésre  álló  idő  elosztásának
hatékonyságát.  Az  értékelésnek  az  elért  célokon  túl  figyelembe  kell  vennie  a
szolgálat hatását a célcsoportra és magukra a fiatalokra, a folyamat tapasztalatait,
az egyéni és csoportos munka arányát, valamint a kezdeti helyzethez képest történt
változást, például azt, hogy hogyan változott meg a fiataloknak a közösséggel való
kapcsolatuk  (Youth  Stride.  A  Service-Learning  manual  for  the  Caribbean).  A
monitoring  során  gyűjtött  adatok  és  információk  akkor  nyerik  el  teljes
jelentőségüket,  ha  az  SL-projekt  értékelésére  használják  fel  azokat.  Ugyanakkor
ajánlott további erőfeszítéseket tenni a lehető legtöbb adat begyűjtése érdekében
(pl.  interjúk,  fókuszcsoportok  stb.  segítségével),  hogy  még  pontosabb  értékelés
készülhessen.

Az  értékelés  tehát  (assessment  és  evaluation  egyaránt)  a  következőképpen
jelenhet meg:

● egy SL-projekt hatásának felmérése,
● a tanulási eredmények és az egyéni teljesítmény értékelése,
● az  SL-projekt  kivitelezésének  értékelése  a  különböző  szereplők  részéről,

különböző szempontok alapján.

6. TÁBLÁZAT. A különböző értékelési típusok összehasonlítása

Az  értékelés
típusai

Mit értékelünk? Kinek  szól  az
értékelés?

Ki  vesz  részt  az
értékelésben?

Értékelés
(assessment)

● Tanulási
eredmények  és
megszerzett
kompetenciák
(tudás,
készségek,
attitűdök)

● Egyéni
teljesítmény

A  fiataloknak
egyéni
teljesítményükre
vonatkozóan

Ifjúságsegítő  és  a
fiatalok

Egy  SL-
projekt
hatásvizsgála
ta  (impact
assessment)

● Tanulási
eredmények  és
megszerzett
kompetenciák
(tudás,
készségek,
attitűdök)

● Egyéni

● Fiataloknak/diák
oknak

● Ifjúságsegítőnek
● A  közösségi

partnernek

● Fiatalok
● Egy  szervezet

kedvezményezettjei
● Tagok  a

szervezetből
● Közösségi

érdekeltek

56



teljesítmény

Visszajelzése
k a különböző
érdekelt
felektől
(feedback)

● pl.  a
kommunikáció

● a
tevékenységek
relevanciája stb.

● A fiataloknak
● Ifjúságsegítőnek
● A

nagyközönségn
ek

● Fiatalok
● Ifjúságsegítő
● Egy  szervezet

kedvezményezettjei
● Emberek  a

szervezetből
● Közösségi

érdekeltek

7.3. Gyakorlati tanácsok és dokumentációs példák a monitoring és
az értékelés elvégzésének módjára vonatkozóan 

Monitoring terv

Az egyik hasznos és széles körben használt módszer, amely segíthet az SL projekt
végrehajtásának nyomon követésében, az a monitoring terv. Ez általában táblázatos
formában  készül  el,  amely  áttekintést  ad  a  tevékenységekről,  az  elérni  kívánt
eredményekről  és  mutatókról,  az  adatgyűjtés  módszereiről,  a  felelősökről,  a
dinamikáról  stb.  A  monitoring  terv  felépítésére  különböző  példák  léteznek.  Az
alábbiakban néhány példát mutatunk a gyakorlatban is használt táblázatokra.

1. példa

TEVÉKENYS
ÉGEK

AZ
INFORMÁCIÓ
TÍPUSA

MÓDSZER FELELŐS
SZEMÉLYEK

DINAMIKA
NYOMON
KÖVETÉSE

Sorolja  fel  a
projekt összes
tevékenységé
t,
mindegyiket
külön
oszlopban!

Az
eredmények
eléréséhez
vezető
tevékenysége
k  során
gyűjtött
adatok típusa

Az
adatgyűjtéshez
alkalmazandó
megfigyelési
technika/módsz
er (pl. felmérés,
interjú,
csoportos
interjú)

Ki  lesz  felelős
bizonyos
adatok
gyűjtéséért?

Milyen
gyakran
gyűjtik  a
szükséges
adatokat
(hetente
egyszer,
havonta stb.)

Forrás:  Novota,  S.  (2017) Monitoring i  evaluacija  -  Vodič za praćenje provedbe i
vrednovanje projekata. Udruga za razvoj civilnog društva SMART.
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2. példa

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE A VÁRT EREDMÉNYEK
SZINTJÉN

TEVÉKENYSÉ
GEK

KIMENETI
ADATTÍPUS
OK

AZ  ADATGYŰJTÉS
MÓDSZEREI  ÉS  AZ
ELLENŐRZÉS
FORRÁSAI

FELADATOK FELELŐS
SZEMÉLYEK

DINAMIKA
NYOMON
KÖVETÉSE

Sorolja  fel  a
projekt
összes
tevékenység
ét,
mindegyiket
külön
oszlopban!

Az
eredménye
k  és
mutatók
felsorolása
az
eredménye
k szintjén

Milyen  típusú
adatokat  fognak
gyűjteni  az
eredmények
eléréséhez  vezető
tevékenységek
során?

Az  adatgyűjtéshez
alkalmazandó
megfigyelési
technika/módszer
(pl. felmérés, interjú,
csoportos interjú)

Minden  munkát
és  kiegészítő
dokumentációt
elő  kell
készíteni  a
hatékony
adatgyűjtés
érdekében

Ki  lesz  a
felelős
bizonyos
adatok
gyűjtéséért?

Milyen
gyakran
gyűjtik  a
szükséges
adatokat
(hetente
egyszer,
havonta,
évente stb.)?

Forrás:  Novota,  S.  (2017) Monitoring i  evaluacija  -  Vodič za praćenje provedbe i
vrednovanje projekata. Udruga za razvoj civilnog društva SMART.

Dokumentáció 

Ahhoz, hogy egy SL-projekt tevékenységeinek strukturált nyomon követését és
értékelését  végre  tudjuk  hajtani  annak  érdekében,  hogy  megbizonyosodjunk
arról,  hogy minden a tervek szerint  halad,  és hogy megelőzzük az  esetleges
nehézségeket,  fontos,  hogy olyan dokumentációt  készítsünk, amely különböző
értékes  adatokat  és  információt  tartalmaz.  Amikor  azon  gondolkodunk,  hogy
milyen dokumentációs módszert válasszunk, fontos, hogy kiszűrjük a számunkra
hasznosakat,  hogy  ne  terheljük  túl  magunkat  vagy  a  fiatalokat,  és  hogy  ne
vesszünk el a sok adatban és információban.

Az SL projekt szakaszait és folyamatait többféleképpen lehet dokumentálni. Ez
történhet különböző formákban (pl. napló, portfólió, hirdetőtábla, projektmappa,
blog,  weboldal  stb.)  és  különböző  formátumokban  (pl.  írásos,  audiovizuális,
multimédiás  stb.).  A  dokumentálás  egy  SL-projekt  keretében  jelentheti  olyan
összefoglaló  anyagok  rendszeres  publikálását  is,  amelyek  célja  annak
bemutatása,  hogy  a  projekt  milyen  előnyökkel  jár  a  különböző  érintettek
számára (Brozmanova Gregorova et al, 2020). 

A  monitoring  és  az  értékelési  folyamat  során  a  civil  szervezetek  által  a
gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott adat- és információgyűjtési módszerek
és technikák a következők:

● Kérdőívek,
● Interjúk - azaz strukturált, félig strukturált, vagy strukturálatlan interjúk,
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● Megfigyelés,
● Tartalomelemzés,
● Statisztikák elemzése,
● Fókuszcsoportok,
● Feltérképezés,
● Nyilatkozatok / személyes beszámolók / sikertörténetek,
● Esettanulmányok,
● Mérések és tesztek (készségek, ismeretek),
● Audiovizuális felvételek. 

A FEJEZET ÖSSZEFOGLALÁSA

◉ A monitoring egy állandó folyamat, melyet különböző módszerek és technikák
alkalmazásával, rendszeresen el kell végezni. 

◉ A  projekt  kezdetén  meg  kell  határozni,  hogy  mi,  és  hogyan  legyen  nyomon
követve,  és  ki  a  felelős  az  egyes  részekért.  A  különböző  módszerek
kombinálásával kompenzálhatjuk az egyik hátrányait a másik előnyeivel.

◉ A projekt végrehajtásának nyomon követéséért a fiataloknak kell felelniük, de az
ifjúságsegítőt és a közösségi partnereket is be kell vonni, különösen a tanulási és
szolgálati célok nyomon követése érdekében. 

◉ Az értékelés a projekt kulcsfontosságú fázisa. Magában foglalja a végrehajtott
tevékenységek eredményeinek és hatásának felmérését annak érdekében, hogy
korrigálni lehessen az esetleges hibákat, meg lehessen látni a helyes lépéseket
és meg lehessen lépni a szükségesnek ítélt változtatásokat. 

◉ Az  SL  projektek egyszerre  összpontosítanak  a  tanulásra  és a  szolgálatra,  így
mind  a  közösségben  végzett  szolgálatra  vonatkozóan,  mind  pedig  a  projekt
oktatási céljaira – megszerzendő tudás és kompetenciák – vonatkozóan el kell
végezni az értékelést.

◉ Az  „assessment”  mint  értékelési  forma  a  projekt  oktatási  célkitűzéseinek
elérésére összpontosít.

◉ Az  értékelés  „evaluation”  a  szolgálattal  kapcsolatban  kitűzött  célokra  is
összpontosít, és a különböző érdekelt felektől érkező visszajelzéseket, valamint a
különböző  érdekelt  felekre  (közösség,  kedvezményezettek,  fiatalok)  kifejtett
hatásokat mutatja be.

◉ Ahhoz,  hogy  releváns  és  objektív  képet  alkothassunk  a  teljes  SL-projektről,
fontos,  hogy  a  lehető  legtöbb  résztvevőt,  érintettet  bevonjuk  az  értékelési
folyamatba. 
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8. Reflexió az SL során

A reflexió kifejezés a latin reflexio (reflexió, tükrözés) és reflektere (tükrözni) szóból
származik,  és  a  tapasztalaton  keresztül  történő  tanulás  alapvető  formájaként
értelmezzük.  A  reflexió  lehetőséget  nyújt  a  fiataloknak  arra,  hogy  kritikusan
gondolkodjanak tapasztalataikról, és feltárják saját értékrendjüket, véleményüket és
meggyőződéseiket. Hatása van a személyiségre, mivel olyan hasznos dinamikákat
hoz  létre,  amelyek  változásokhoz,  új  gondolatokhoz és az  információfeldolgozási
szokások megváltoztatásához vezetnek. Emellett teret ad a kérdések felvetésének,
az ötletek, tapasztalatok és problémamegoldó módszerek megosztásának, valamint
azon  közösségi  problémák  megoldására  tett  javaslatoknak,  amelyekkel
kapcsolatban az SL-tevékenység megvalósul. (Brozmanová Gregorová at al., 2020).

Az SL során a tapasztalatokra való reflektálás szükséges feltétele annak, hogy a
fiatalok  célzottan  alakíthassák  és  formálhassák  attitűdjeiket.  A  reflexiót  olyan
kulcsfontosságú összetevőnek tekinthetjük, amely az SL tevékenységből származó
tapasztalatot tudássá alakítja. Létfontosságú szerepe van egy olyan fokú tudatosság
kialakításában,  amely  a  személyiség  és  a  társadalmi  felelősségvállalás  pozitív
irányú  változásának  lehetőségét  hordozza  magában  (Jacoby,  2015).  Ez  nem
automatikusan  történik,  hanem  elő  kell  segíteni.  Leggyakrabban  egy  oktatási
szakember,  esetünkben  az  ifjúságsegítő  az,  aki  kezdeményezi.  A  reflexió  arra
szolgál,  hogy  visszatekintsünk  a  projektre  mind  tartalmi,  mind  a  személyes
tapasztalatok  szempontjából.  Fontos,  hogy  a  reflexiót  a  fiatalokkal  együtt  az
ifjúságsegítő  folyamatosan  végezze.  Az  egyszeri  események  esetében  is  fontos,
hogy ne feledkezzünk meg róla, és a projekt befejezése után is szánjunk rá időt.

A reflexió négy dimenziója

Az SL-folyamatot egy ifjúságsegítő támogatja, aki segít a fiataloknak abban, hogy
döntsenek oktatási  céljaikról és a projektben való részvételükről. Az ifjúságsegítő
szerepe az, hogy a résztvevőkkel rendszeresen megbeszélje mindazt, ami a projekt
során történik, és arra ösztönözze őket, hogy reflektáljanak a tanultakra. Ennek a
reflexiónak négy dimenziót kell felölelnie: a problémát (amelyre a projekt reagál), a
projekt  által  megcélzott  közösséget,  a  projektet  megvalósító  résztvevőket  és  a
projekt során megvalósítandó tevékenységeket.  Az ifjúságsegítő feladata, hogy a
fiatalokkal való találkozások során egyik terület se maradjon reflektálatlanul.
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Fennállhat  a  kísértés,  hogy  a  reflexiót  kizárólag  az  önreflexióra  korlátozzuk.  Ez
azonban  nem elég.  Ahhoz,  hogy  a  folyamat  teljes  legyen,  a  reflexiónak  arra  a
szükségletre  vonatkozóan  is  meg  kell  történnie,  amelyre  a  projekttevékenység
reagál.  Magában  kell  foglalnia  a  célcsoportra  vonatkozó  reflexiót  is,  illetve
amennyiben  a  projekt  formális/iskolai  keretek  között  zajlik,  a  projekt  ideje  alatt
tartott tanórák témáit is fel lehet használni reflexiós célokra.

7. táblázat - Példák a reflexió folyamatát támogató kérdésekre az SL során
Problémaorientált
reflexió

 Miért van szükség pont a te segítségedre ezen a
területen?

 Szerinted mi a fő probléma ezen a területen? És
mit gondolsz, mi a probléma kiváltó oka?

 Hogyan  tudod  felhasználni  az  ezen  a  területen
szerzett  ismereteidet  egy  nagyobb  változás
véghezviteléhez?

Célcsoport-központú
reflexió

 Milyen hasonlóságokat látsz magad és a csoport
tagjai között, akikkel együtt dolgoztál?

 Mit gondolsz, hogyan látott téged ez a csoport?

 Milyen  egy  tipikus  nap  egy  olyan  személy
számára,  aki  a  csoportból  való,  amivel  együtt
dolgoztál? 

Önreflexió  Milyen  készségeket  fejlesztettél  a  projekt
megvalósítása során?

 Mi  volt  nehéz  számodra?  Hogyan  birkóztál  meg
ezekkel a nehézségekkel?

 Mit  tudnál  tenni  a  jövőben  másokért  a  projekt
során szerzett tudás birtokában?

A  projekt  során
végrehajtott
tevékenységekre
vonatkozó reflexió

 Hogyan  kapcsolódott  a  projekt  az  iskolai
tananyagok témáihoz? 

 Segített-e valamilyen korábban megszerzett tudás
és  készség  a  projekt  megvalósításában?  Milyen
ismeretek/készségek  segítettek?  Milyen  módon
segítettek? 

Forrás: Innovatív Tanítási és Tanulási Központ (2021)

61



Hogyan inspiráljunk gondolkodásra?

A projekt résztvevői  különböző módon ösztönözhetik a reflektív gondolkodást.  Az
ifjúságsegítő  egyszerűen  megbeszélést  kezdeményezhet  a  csoporttal,  vagy
egyénileg is elbeszélgethet minden résztvevővel, olyan kérdéseket feltéve, amelyek
a  tanulási  folyamat  mélyebb  megértéséhez  vezetnek.  Vannak  azonban  egyéb
eszközök is, amelyekkel a résztvevőknek segíthetünk a reflexióban. A művészeti és
kreatív elemeknek a fiatalokkal végzett munkába történő bevonása segít aktiválni a
jobb  agyféltekét,  és  így  elősegíti  a  holisztikus  következtetések  levonását.
Metaforikus kártyák, festmények, fotók, zene, allegorikus történetek, versek vagy
akár  egyszerű  szavak,  amelyek  mélyebb  jelentésekre  utalhatnak,  segíthetnek  a
résztvevőknek  megnevezni  egy  jelenséget  vagy  egy  problémát.  Az  önreflexió
nagyon gyakran jobb eredményeket hoz,  ha egy kívülről  jövő hatás inspirálja.  A
kreativitás ösztönzése is - például kollázsok, képregények, rajzok, blogok, videók
vagy  napló  készítése  -  lehetőséget  ad  a  résztvevőknek  arra,  hogy  külső
szemlélőként  gondolkodjanak,  és  jobban  észleljék  és  megértsék  a  tanulási
folyamatot.

A FEJEZET ÖSSZEFOGLALÁSA

◉ A  reflexiót  kulcsfontosságú  „hozzávalónak”  tekintjük,  amely  a  szolgálati
tevékenységek során szerzett tapasztalatokat tudássá alakítja. 

◉ A  reflexiónak  négy  dimenziót  kell  felölelnie:  a  problémát  (amelyre  a  projekt
reagál), a projekt által megcélzott közösséget, a projekt végrehajtásában részt
vevőket és a projekt során végrehajtott tevékenységeket.

◉ A projekt résztvevőit sokféle módon lehet és kell reflexióra ösztönözni.
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9. Az SL-projekt népszerűsítése és kommunikációja

„Ha egy fa úgy dől ki az erdőben, hogy senki sincs a közelben, aki hallaná, akkor
hallatszik-e a hangja?” Mindannyian hallottunk már a híres gondolat kísérletről, de
mostanában úgy tűnik, hogy a kérdés mindenre érvényes, amit teszünk. Különösen
érvényes azon civil szervezetek vagy iskolák esetében, amelyek olyan projekteket
dolgoznak  ki,  amelyek  innovatívabbak,  tanulságosabbak  és  hasznosabbak  a
közösség  számára,  mint  más  projektek.  Biztosítanunk  kell,  hogy  az  emberek
halljanak róluk!

Nagy  előnyre  tesz  szert,  aki  egy  csapat  tagjaként  fejleszti  a  kommunikációs
készségeit, hiszen erre a képességre a mindennapi életben is nagy szükség van.
Kijelenthetjük, hogy miközben a projektet megvalósító szervezet ismertséget szerez
magának, az SL-projekt résztvevői rendkívül hasznos készségekre tesznek szert.

Kommunikációs stratégia

A  kommunikációs  stratégia  az  SL  esetében  hasonló  bármely  egyéb,  projekt
kommunikációs  stratégiájához.  Meg  kell  találnunk,  hogy  mik  a  projektünk
legérdekesebb  aspektusai,  mit  szeretnénk  vele  üzenni,  miben  különbözik  más
projektektől, mi keltené fel a célcsoportunk figyelmét.

Azáltal, hogy egy SL-projektet dolgozunk ki, követve annak tipikus szakaszait, az
üzeneteink jellemző típusait is meg tudjuk határozni.

Mi az az SL? 
Az SL-nek a módszertana az a kulcsfontosságú szempont, amely megkülönbözteti az
egyéb projektektől, és biztosítja, hogy miközben a szervezet a közösség igényeire
reagál, a résztvevő fiatalok is fejlesztik tudásukat.
Ezt az üzenetet a projekt kezdete előtt közzé lehet tenni a potenciális résztvevők
toborzása  érdekében,  meggyőzve  őket  vagy  szüleiket  a  részvétel  előnyeiről.
Emellett  más szervezetekkel  való  partnerség  kialakítása,  illetve  adománygyűjtés
céljából is közzé tehetjük, hogy SL-projektet indítunk.

A projekt teljes élettartama alatt is bármikor kommunikálható a módszertan, főleg
akkor,  amikor  úgy  érezzük,  hogy  a  közönség  számára  ez  segíthet  abban,  hogy
jobban megértse a tevékenységünk természetét.

A projekt elindítása
Ez a fajta kommunikációs üzenet minden típusú projektre jellemző. Tartalmazza a
projekt  megszületésének  okait,  a  célokat,  a  tervezett  tevékenységeket,  a
résztvevők, a kedvezményezettek és a partnerek bemutatását. Ez az a momentum,
amikor  minél  több  ember  figyelmét  felhívhatjuk  arra,  hogy  érdemes  követni  a
tevékenységünket,  mivel  valami  olyan  dolog  fog  történni,  amire  érdemes  lesz
odafigyelni.
Ezt az üzenetet természetesen pontosan meg kell fogalmazni és közzé kell tenni,
miután már kialakult egy elképzelés arról, hogy mit tervezünk.

A folyamat
Mivel az ilyen típusú projekteket a helyi közösségek nem feltétlenül ismerik, nagyon
érdekes kommunikációs üzenet származhat a folyamatok nyomon követéséből, azaz
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a  reflexió,  az  oktatási  folyamat,  az  elért  mérföldkövek  és  a  másokért  való
jótékonykodás tanulságaiból.
A folyamat kommunikálása történhet a projekt közben vagy a projekt végén, amikor
a folyamatot az eredmények egyikeként mutatjuk be.

A projekt mérföldkövei
Az  első  projekttalálkozó,  a  szükségletek  azonosításának  időpontja,  az  „aha!
pillanatok”  az  elmélkedés  során,  az  első  nehézség,  amelyet  a  résztvevők
leküzdöttek, az első siker, a kedvezményezettekkel való első találkozás, a fiatalok
által  elfogadott  megoldási  módok  megállapítása,  az  első  cél  elérése:  ezek  mind
mérföldkövei  a  projektnek,  de  még  sok  egyéb  is  válhat  mérföldkő  jelentőségű
eseménnyé. 
Fontos,  hogy  mindezeket  kifelé  is  kommunikáljuk,  amikor  megtörténnek.  Így  a
nyilvánosságot továbbra is bevonva tarthatjuk, hogy érezzék, hogy a projekt közel
áll hozzájuk, és annak sikerében nekik is szerepük van. Természetesen a folyamat
végén is bemutathatjuk a mérföldköveket, hogy mindenki megismerhesse a projekt
történetét.

Ki a célcsoport és hogyan érjük el őket?

Mint  minden  -  a  résztvevők  által  felépített  -  projekt  esetében,  a  promóciós
törekvések  célcsoportja  a  következőkből  állhat:  a  projektet  felkaroló  iskola  vagy
szervezet megszokott  célcsoportja,  a potenciális  vagy már meglévő partnerek, a
résztvevők és barátaik, családtagjaik, valamint a kedvezményezettek és barátaik,
családtagjaik.  Abban  az  esetben,  ha  vannak  más,  érdekelt  felek  -  esetleg  egy
hatóság, egy kereskedelmi szervezet stb. - azokat is fel kell venni erre a listára. 

Nagyszerű,  ha  innovatív  kommunikációs  módszereket  találunk  ki  projektünk
népszerűsítésére, de a legfontosabb szempont, amit szem előtt kell tartani, hogy az
üzenetünk  eljusson  a  célcsoportunkhoz.  Ha  tehát  a  projekt  céljai  között  nem
szerepel az innováció a kommunikációban, akkor célszerű azokat a kommunikációs
eszközöket használni, amelyek már korábban is beváltak, például:

● Szervezeti weboldal vagy bármely közösségi médiaplatform,
● A szervezet online vagy offline hírlevele,
● Plakátok az iskolában vagy a szervezet székhelyén, vagy akár közterületen,

amennyiben releváns, és van engedély
● Postai úton vagy egyéb módon terjesztett szórólapok,
● Egyedi e-mailek,
● Sajtóközlemények, interjúk vagy videók,
● Előadás az érintettek számára szervezett találkozókon vagy eseményeken.

Célszerű,  hogy  a  használt  eszközök hasonlóak  legyenek  az  érdekeltek  által  már
megszokottakhoz. A résztvevők kreativitásukat a mondanivaló megfogalmazásában
tudják  megmutatni.  Az  üzenet  különböző  formákat  ölthet,  például  megjelenhet
poszterek,  videók,  élő  videók,  blogbejegyzések,  vlogbejegyzések,  online
prezentációk,  megbeszélések,  fotóalbumok,  gifek,  vagy akár rajzok,  képregények
vagy mémek formájában. Ez attól is függ, hogy a résztvevők milyen készségekkel
rendelkeznek,  vagy  milyen  készségeket  terveznek  fejleszteni,  illetve,  hogy  mi  a
legmegfelelőbb forma a projekt és a megszólítandó célcsoport szempontjából.
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A jó  hír  az,  hogy egyre  több olyan  alkalmazás  és  online  kreatív  eszköz  létezik,
amelyek megkönnyíthetik a dolgunkat a kommunikációs folyamat során. A Pixlr és a
Google  photos  szép  képszerkesztési  lehetőségeket  kínál,  ha  pedig  a  résztvevők
kész,  jogdíjmentes  fotókat  keresnek,  használhatják  a  Pixabayt.  A  Pixteller  és  a
Canva  remek  eszközök  plakátok,  meghívók,  tanúsítványok,  jelentések,  de  akár
prezentációk, gifek és videók készítésére is, ráadásul rendkívül felhasználóbarátok
és számtalan sablonnal  rendelkeznek.   A  Clideo  és a  Typito  segíthet az általunk
készített videók szerkesztésében, illetve sok egyéb eszköz vagy mobilalkalmazás
van,  amelyek  könnyen  hozzáférhetőek.  A  fent  említett  alkalmazások  jelenleg
részben ingyenesek, de még azok is, amelyeknek költségei vannak, alkalmanként
kedvezményeket kínálnak civil szervezetek vagy oktatási intézmények számára.

Feladatmegosztás a promóciós tevékenységben

Mint  minden  más  projekttevékenységet,  a  promóciót  és  a  kommunikációt  is  az
ifjúságsegítő és/vagy a résztvevők végezhetik. Ez folyhat csapatmunka formájában,
de delegálható is a csapat egy vagy több tagja számára.

Ha a csapat már eleve rendelkezik a szükséges készségekkel, akkor a promóciós
tevékenységnek csak az lesz  az alapvető célja, hogy a nyilvánosság tudomására
hozza a közvetíteni kívánt üzeneteket. Amennyiben a kommunikációs és promóciós
készségeket a projekt keretében tervezzük fejleszteni, akkor ezt be kell  építeni a
megvalósítani kívánt lépések közé. Az ifjúságsegítők dönthetnek úgy, hogy maguk
támogatják a résztvevőket e készségeik fejlesztése során, vagy kereshetnek olyan
szakembert, aki hajlandó önkéntesként segíteni a csapatot.

A FEJEZET ÖSSZEFOGLALÁSA

◉ A  kommunikáció  egy  olyan  folyamat,  amely  állandóan  jelen  van  a  projekt
résztvevői, az intézmény, a közösségi partnerek és a közösség között. 

◉ Az  SL-projekt  magában  foglalja  a  hatékony  kommunikációs  csatornák
létrehozását mind a projekt résztvevői, mind a résztvevők és a közösség között. 

◉ A kommunikációs folyamat további tanulási lehetőségeket teremt, és lehetővé
teszi, hogy  láthatóvá tegyük a láthatatlant: a kommunikációs folyamatokkal, a
projekt  láthatóvá  tételével,  és  a  fiatalok  közösségi  szerepvállalásával
kapcsolatos konkrét tanulási folyamatot.
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10. Zárás és ünneplés 

Az  emberiség  az  idők  kezdete  óta  tart  ünnepségeket  és  lakomákat.  Mindig  is
ünnepelték  isteneiket,  az  évszakokat,  a  közösségeket,  a  születésnapokat  és
évfordulókat, egy oktatási folyamat végét és egyéb alkalmakat. Ez nem csak azért
van így, mert szeretünk „bulizni”. Az ünnepeknek számos hasznos funkciója van.

Az  SL-projekt  megünneplése  egy  olyan  esemény,  melynek  során  elismerjük  az
erőfeszítéseket és az elért eredményeket. A résztvevők ekkor tudatják mindenkivel,
hogy  új  mérföldkőhöz  értek,  azaz  sikerült  a  kitűzött  szolgálati  célokat  elérni,
miközben meghatározott ismereteket és készségeket is fejlesztettek. 

Az SL-projekt résztvevői számára ez egy olyan pillanat, amikor reflektálhatnak az
egész kalandra, értékelhetik tevékenységüket és az elsajátított tudást.

A kedvezményezettek számára az ünnepség a projekt lezárását jelenti, egy előre
tervezett eseményt, melynek során köszönetet és búcsút mondhatunk egymásnak.
A közösség számára rendkívül fontos, hogy biztosak legyenek abban, hogy a projekt
véget ért, és a felajánlott támogatás nem tűnik el nyomtalanul.

A lehetséges partnerek, szponzorok, egyéb érintett személyek vagy szervezetek
számára ez  egy  olyan  alkalom lehet,  amikor  megérthetik,  hogy  mit  jelentett  a
támogatásuk  a  közösség  és  a  projektcsapat  számára.  A  közvetlen  eredmények
láttán büszkeséget érezhetnek, és ez arra ösztönözheti őket, hogy a jövőben ismét
felajánlják támogatásukat.

A szervezők - akár iskoláról, akár nonprofit szervezetről van szó - számára ez egy
remek alkalom arra, hogy mindenki megismerje az általuk kidolgozott projektet, a
fiatalok bevonásának módját és ezek közösségre gyakorolt hatását.

A  nyilvánosság  vagy  a  közösség  számára,  amelyben  a  résztvevők
tevékenységeiket kifejtik, a záró ünnepség egy lehetőség arra, hogy megismerjék
őket, a projektet és hogy a meghívottak megtudják, hogyan vehetnek részt ők is a
közösséget támogató tevékenységekben.

Kiket érdemes meghívni az ünnepségre?

Mint fentebb már említettük, az ünnepség meghatározó pillanat lehet sok ember
számára,  ezért  ki  kell  találni,  hogyan  lehet  minden  érintettet  bevonni.
Természetesen a résztvevőknek nem biztos, hogy van kapacitásuk arra,  hogy az
egész helyi  közösség számára,  hatalmas bankettet vagy vacsorát szervezzenek,
különböző mértékben azonban mindenkit be lehet vonni.

A rendezvényt a résztvevők és a kedvezményezettek (vagy csak egy részük), illetve
opcionálisan azoknak a partnereknek a számára szervezzük, akiket sikerült bevonni
a projektbe. Az eseményről és az elért eredményekről később hírlevelet küldhetünk
a  közösség  többi  tagjának,  illetve  megkérhetjük  a  sajtó  egy  képviselőjét,  hogy
tudósítson róluk.

A  cél  itt  az,  hogy  megtaláljuk  a  módját  annak,  hogy  így  vagy  úgy,  de  minden
érintettet elérjünk.
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Hogyan ünnepeljünk?

Az ünneplés módjai különbözőek lehetnek, és természetesen teljes mértékben az
erőforrásoktól és a kapacitástól függenek, de a jó hír az, hogy mindenki számára
léteznek lehetőségek. Ezek közül néhányat meg is fogunk vizsgálni, ami során végig
megyünk a rendezvény legfontosabb szempontjain.

AZ IDŐZÍTÉS

Fontos,  hogy  a  résztvevők  milyen  pillanatot  választanak  az  ünnepléshez.  Ez
körültekintő tervezést igényel. Az eseménynek természetesen a projekttevékenység
után kell következnie, de eléggé rövid  időn belül ahhoz, hogy a közönség még ne
felejtse  el  a  projektet,  ugyanakkor  a résztvevőknek maradjon elég idejük annak
kiértékelésére, s így készen álljanak az eredmények bemutatására.

A  résztvevőknek  arról  is  meg  kell  győződniük,  hogy  azok  az  emberek,  akiket
mindenképp  meg  szeretnének  hívni  az  eseményre,  az  adott  időpontban
rendelkezésre álljanak,  és végül  részt  is  vegyenek rajta.  Legalább egy héttel  az
esemény  előtt  érdemes  kiküldeni  a  meghívókat,  a  tervezés  során  pedig
természetesen egyeztetni kell a partnerekkel az időpontot illetően.

A NAPIREND 

Az,  hogy a résztvevők hogyan ünnepelnek, a csapat döntésén múlik,  de vannak
olyan elemek, amelyek nem hiányozhatnak:

● A projekt eredményeinek bemutatása,
● A résztvevők sikereinek elismerése (célszerűen oklevelekkel),
● A köszönet kinyilvánításának lehetősége minden érintett számára.

E  kulcsfontosságú  pillanatok  mellett  ajánlott  olyan  egyéb  tevékenységeket  is
szervezni,  amelyek vagy kapcsolódnak a  projekthez,  vagy arra szolgálnak,  hogy
minél több embert vonzanak be az eseményre. Például létrehozhatunk egy kiállítást
a  projekt  során  készült  fényképekből,  készíthetünk  egy  rövidfilmet  a
projektfolyamatról  vagy  bármi  másról  a  projekttel  kapcsolatban,  koncertet  vagy
művészeti tevékenységet szervezhetünk, esetleg létrehozhatunk egy olyan fórumot,
amelyben  a  közvetlen  kedvezményezettek  is  bemutatkozhatnak  és  kifejezhetik
hálájukat.  

Amennyiben az erőforrások szűkösek,  nem kell  aggódni  az esemény szerényebb
mérete  vagy  összetettsége  miatt.  Szervezhetünk  egészen  egyszerű,  kis
összejövetelt is, ahol a résztvevők együtt fogyasztanak el néhány pizzát, de ügyelni
kell arra, hogy a fenti három kulcsmomentum mindenképp megjelenjen.

A HELYSZÍN

A helyszínválasztásnak, a többi ponthoz hasonlóan, illeszkednie kell a rendezvény
potenciális résztvevőinek igényéhez, de magához az SL-projekthez is. Amennyiben
lehetséges, ideális,  ha a kedvezményezettek egyik helyszínén szervezzük meg a
rendezvényt, így megkönnyíthetjük számukra a részvételt, és a többi érintettnek is
megmutathatjuk  tevékenységünk  élő  eredményeit.  Az  a  helyszín  pedig,  ahol  a
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projektet  kidolgozták és általánosságban a legtöbb szervezőmunka folyt,  szintén
szimbolikus lehet, különösen az SL- projekt résztvevői számára. 

A SZERVEZŐCSAPAT

Bár az esemény elsődlegesen a meghívottaknak szól, ez nem jelenti azt, hogy ne
lehetne  őket  magukat  is  bevonni  az  ünnepség  megtervezésébe  és
megszervezésébe.  Azzal,  hogy  bevonjuk  őket  és  megismerjük  preferenciáikat,
biztosítani  tudjuk,  hogy  a  lehető  legjobban  érezzék  magukat.  A  szervezők
természetesen készülhetnek néhány meglepetéssel is, amit az eseményig titokban
tarthatnak. 

A FEJEZET ÖSSZEFOGLALÁSA

● A lezárás és az ünneplés kulcsfontosságú elemei a projektünknek, amelyekről
sajnos néha megfeledkezünk.

● Ügyelni  kell  arra,  hogy  olyan  típusú  találkozót  vagy  kirándulást  szervezzünk,
amely az egész folyamatot lezárja, és lehetőséget ad arra, hogy bemutassa és
értékelje a résztvevők eredményeit. 

● Az ünneplés módjai különbözőek lehetnek, és az erőforrásoktól és a kapacitástól
függenek.

● Az  ünnepség  megtervezéséhez  a  következő  szempontokat  kell  átgondolni:
időzítés, napirend, helyszín és szervezőcsapat. 
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11. SL online

A világjárvány idején számos tevékenységet át kellett szervezni az online térbe. Ez
történt az önkéntes tevékenységekkel és az SL projektekkel is. A karantén időszak
és  egyéb  járványügyi  korlátozások  miatt  az  önkéntesség  számos  típusa
lehetetlenné  vált.  A  más  személyekkel  való  közvetlen  kapcsolatfelvétel  gyakran
csak online vagy telefonon keresztül volt lehetséges. Ez számos szociális projektet
érintett,  és  számos  szervezetnél  megváltoztatta  az  önkéntességről  való
gondolkodásmódot is.   Az önkéntesek számára biztosított  lehetőségek egy része
átmenetileg  megszűnt,  miközben  a  lehetséges  szerepvállalás  új  formái  jelentek
meg. 

Ez történt a mi esetünkben is.  A projekt valamennyi partnerországban már nem
lehetett úgy folytatni a tevékenységeket, mint a világjárvány előtt. Sok SL projektet
részben vagy teljesen online kellett  megvalósítani.  Ez sokunk számára frusztráló
volt,  de  lehetőséget  adott  arra  is,  hogy  más  módon  dolgozzunk,  új  online
lehetőségeket fedezzünk fel, és fejlesszük az e-service-learning területét. Rájöttünk,
hogy a SL teljesen online térben is lehetséges, és hogy ennek a módszernek az ilyen
jellegű alkalmazása legitim és hasznos. 

Az  online  munka  kiterjeszti  az  SL  lehetőségeit.  Lehetővé  teszi,  hogy  a
projektekbe/tevékenységekbe olyan embereket is bevonjunk, akik a segítségnyújtás
hagyományos  formáiba  nem  kapcsolódnának  be.  Lehetőséget  ad  arra  is,  hogy
szétszórtan  -  különböző  városokból,  területekről  vagy  akár  országokból  -  álló
csapatokban dolgozzanak. Az online eszközöknek, alkalmazásoknak és a közösségi
médiának  köszönhetően  a  projekt  tevékenységek  célcsoportja  sokkal  szélesebb
lehet, és a világ különböző pontjairól érkezhet. Itt azonban óvatosnak kell lennünk -
ne feledjük, hogy még mindig sok olyan csoport van, amely nem fér hozzá az új
technológiákhoz, vagy még nem képes használni azokat.

11.1 Milyen szociális projekteket lehet online megvalósítani?

Minden társadalmi projekt megvalósításának kiindulópontja a célcsoport kell hogy
legyen.  Nem  számít,  hogy  egy  szociális  projektet  közvetlen  kapcsolatfelvétel
keretében vagy online valósítunk meg. Kezdetben a csoportnak szükségletfelmérést
kell  végeznie,  majd  ezt  követően  döntenie  kell  a  projekt  témájáról.  Ebben  a
sorrendben a tevékenységek ötletei mindig konkrét igényekre/szükségeletekre adott
válaszok,  ami  jobban  meghatározottá,  tervezetté  és  szervezetté  teszi  őket.  Ez
abban  is  segít  a  résztvevőknek,  hogy  kreativitásukat  egy  adott  irányba
koncentrálják, és új, eredeti ötletekkel álljanak elő.

Annak  eldöntéséhez,  hogy  a  bevont  fiatalok  konkrét  csoportja,  mint  társadalmi
projekt csapat, mit tud csinálni, szintén döntő fontosságú a csapat erőforrásainak
meghatározása és a résztvevők érdeklődési  körének azonosítása.  Ahhoz,  hogy a
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projekt  sikeres  legyen,  a  csapat  által  kitaláltaknak  megvalósíthatónak  és
érdekesnek kell lennie számukra. Ezért, amikor online szociális projektet terveznek,
ne arra összpontosítsnak a kezdetek kezdetén, hogy mi lehetséges az interneten. Az
internet csak egy eszköz. A legfontosabbak a  célcsoport igényei és a projekt
céljai. Ha a célcsoport az idős emberek, kérdezzék meg őket, mire van szükségük.
Ha  a  fenntartható  fejlődés  népszerűsítésére  szeretnének  összpontosítani,
beszéljenek  szakértőkkel,  és  konzultáljanak  velük  az  ötleteikről.  Utána  pedig
döntsék el, hogy mit kell tenni, majd hogyan.

Az internet segítségével valóban sok mindent meg lehet tenni.  És biztosan nem
mindegyiket találták már fel,  vagy csinálták meg a múltban.  Ezért  ne az ismert
megoldásokra  összpontosítsanak,  hanem  gondoljanak  azokra  úgy,  mint
inspirációkra az új megoldások felfedezéséhez.

Az e-service-learning legnépszerűbb típusai:

• E-learning - pl. (idegen) nyelvi beszélgetés,

• Online előadások és tréningek - gyakran valamilyen gyakorlattal, pl. főzéssel
összekötve,

• Tudásgyűjtés - pl. Wikipedia,

• Egy adott probléma, jelenség vagy tárgyak feltérképezése, 

• Crowdfunding  -  pénzgyűjtés  egy  decentralizált  közösségtől,  akik  tagjai
általában kis összegeket fizetnek be,

• Különböző termékek gyűjtése - pl. takarók és ételek gyűjtése egy menhelynek

• Jótékonysági árverések szervezése különböző célokra,

• Crowdsourcing - közös problémamegoldás és/vagy új ötletek keresése,

• Támogatás  nyújtása  a  rászorulóknak  –  pl.  embereknek  vagy  mentett
állatoknak,

• Civil  újságírás  -  nem  hivatásos  újságírók  által  a  köz  érdekében  végzett
tevékenység, különösen népszerű a regionális médiában,

• Beszélgető klubok működtetése - pl. könyvtárak által.
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11.2 Tippek gyűjtése az online SL projektekhez a tapasztalataink
alapján

Az online munka nem sokban különbözik  a személyes kapcsolattal  járó
munkától

Ha teljesen vagy részben online szeretnénk szervezni egy SL projektet, a lényeg
továbbra is az lesz, hogy a módszer minden alapelvét és szakaszát végigvigyük. A
módszertan ugyanaz marad, csak az eszközök és a kapcsolattartás formája változik.

Ne feledkezzen meg a csapatintegrációról

Amikor a fiatalok online dolgoznak, és nem találkoznak rendszeresen az irodában,
az iskolában vagy máshol, hanem csak online, sokkal nehezebb integrálni, csapattá
formálni  őket,  és  kötődést  kialakítani  közöttük.  Ezért  valóban  fokozottan  kell  a
csapatintegrációra összpontosítani, és lehetőséget teremteni erre. Ha a személyes
találkozókra  nincs  lehetőség,  vagy a  csapat  tagjai  különböző és  távoli  helyeken
vannak,  akkor  különböző lehetőségek vannak,  hogy segítsék a csoportot  abban,
hogy  megismerjék  egymást  és  online  jól  érezzék  magukat.  Ez  lehet  egy  online
találkozó játékokkal, használható néhány drámajátékos gyakorlatot, vagy a Zoom-
on  kialakított  szüneti  szobákat  a  résztvevők  közötti,  adott  témákról  folytatott
bizalmasabb beszélgetésekhez.

Az  integrációs  formákat  mindig  jó  ötlet  megbeszélni  a  csapattal.  Valószínűleg  a
fiataloknak sok ötlete lesz, hogyan lehetne ezt megvalósítani. Elvégre manapság ez
a szokásos működési módjuk. 

Teremtsenek teret a feladaton kívüli kapcsolattartásnak

A fiatalok  számára az  önkéntessé  válás  egyik  fő  motivációja,  hogy új  barátokat
szerezzenek,  és  érdekes  embereket  ismerjenek  meg.  Ez  online  munkával  is
lehetséges.  Könnyítsék meg a  fiatalok dolgát  azzal,  hogy létrehoznak  egy olyan
helyet a nem feladaton kívüli kapcsolattartásra, ahol megoszthatják észrevételeiket,
különböző kérdéseket tehetnek fel, és akár mémeket is megoszthatnak - egy olyan
helyet, ahol kötetlen formában együtt lehetnek. Ez lehet egy csoport a Messengeren
vagy  a  WhatsAppon  vagy  bármely  más  internetes  felületen  a  megfelelő  online
formában.

Határozzák meg egyértelműen a kommunikációs formákat és csatornákat

A kommunikáció egy csapatban mindig kihívást jelent. Ha főként online dolgoznak,
akkor  még  nagyobb  a  kihívás.  Ha  a  csapatban  való  együttműködés  kezdetén
egyértelműen  meghatározzák  a  kommunikációs  formákat  és  csatornákat,  az
leegyszerűsíti  a  folyamatot.  Számos  olyan  alkalmazás  létezik,  amely  nagyon
hasznos lehet, pl. Zoom, Google Hangouts, Messenger, WhatsApp, Telegram, Skype.
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Ne  feledjék,  hogy  a  fiatalok  nagyon  gyakran  rendelkeznek  olyan  tudással  és
készségekkel, amelyek nagyon hasznosak lehetnek ezen a területen, ezért vonják
be az egész csoportot, és döntsenek közösen.

Határozza meg egyértelműen a munka szabályait

A projekt elején mindig fontos tisztázni a munkavégzés szabályait. Online munka
esetén  ez  még  fontosabb,  mert  a  szabályok  kevésbé  intuitívak  lehetnek.  Ne
felejtsék  el  tehát  nemcsak  a  kommunikációs  formákat  meghatározni,  hanem  a
megbeszélések időpontját,  az  eszközöket,  a  munkaidőt  és a  csapatban betöltött
szerepeket is.

A lényeg, hogy csapatként dolgozzunk, ne egyedül

Az  online  munka  során  a  csapattagok  kevesebbet  érintkeznek  egymással,  ami
különböző  nehézségeket  okozhat,  például  akadályozhatja  az  információáramlást,
nehezítheti a problémamegoldást. Különösen akkor, ha a résztvevők bezárkóznak a
saját  területükre,  és  nincs  elég  kapcsolatuk  egymással.  Tehát  még akkor  is,  ha
otthonról,  a  számítógép  előtt  dolgozunk,  fontos,  hogy  a  projekt  minden
résztvevőjének csapattagnak kell éreznie magát és ennek megfelelően viselkednie.

Motiváció és céltudatosság 

A  csapata  projekt  kezdetén  lehet  igazán  motivált;  később  azonban  a  projekt
különböző szakaszaiban és különböző pillanatokban, pl. bizonyos nehézségek után
vagy hosszú távú tevékenységek során a résztvevők motivációja megváltozhat. Ez
természetes jelenség egy projekt során, de amikor a csapat főleg online dolgozik, a
motiváció hiányának kockázata még nagyobb. Gondoskodjanak a csapat jól-létéről,
értékeljék a munkájukat és figyeljenek oda az igényeikre. A 3. fejezetben található
néhány konkrét módszert arra, hogyan tartsák motiváltan a csapatot.

Ifjúsági szakemberként legyenek rugalmasak és nyitottak 

Az  SL  projekteket  végző  ifjúsági  szakembereknek,  tanároknak  rugalmasnak,
nyitottnak, kapcsolatközpontúnak és hajlandónak kell lenniük arra, hogy feladatokat
és felelősséget delegáljanak a fiataloknak. Figyelniük kell az információáramlást és
a csoporton belüli folyamatokat. Ennek köszönhetően képesek lesznek kiválasztani
vagy  segíteni  a  projekt  leghatékonyabb  eszközeinek  kiválasztását,  beleértve  az
online eszközöket is.

Felhő, megosztott dokumentumok és más hasznos alkalmazások

Sokkal  könnyebb  lesz  a  csapatban  való  együttműködés,  ha  minden  résztvevő
hozzáfér  a  projekt  fő  célkitűzéseit,  a  feladatok  elosztását,  az  igényfelmérés
eredményeit, stb. tartalmazó fájlokhoz. Az adatok tárolására használhat felhőt (pl.
Google  lemez,  Dropbox),  az  igényfelmérést  és  az  értékelést  online  kérdőívekkel
végezhetik  el,  továbbá  minden  résztvevővel  megoszthatnak  egy  naptárat,  és
projektmenedzsment alkalmazást (pl. Trello, Asana) is.
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Internetes biztonság és adatvédelem

Nagyon valószínű,  hogy  a  projekt  során  személyes  adatokat  fognak  egymásnak
átadni és tárolni. Az ilyen jellegű adatok mindig védelemre szorulnak. Ellenőrizzék,
hogy az  adott  országban hogyan lehet  jogszerűen személyes adatokat  gyűjteni,
kezelni és tárolni, és alkalmazzák a szükséges adatvédelmi intézkedéseket.

Részletes  példa  egy  online  projekt  megvalósítására  az  SL
módszertanának alkalmazásával:

Városi játék készítése Varsóról:

A világjárvány idején a Érdekes Történelem Gyermekegyetem Alapítványnak minden
előadást és órát át kellett helyeznie az internetre. Emiatt az önkéntes lehetőségek
nagyban  lecsökkentek.  Annak  érdekében,  hogy  a  fiataloknak  más  önkéntes
lehetőségeket  biztosítson,  az alapítvány úgy döntött,  hogy csoportot  hoz létre  a
varsói Önkéntes Központtal együttműködve (az EDUVOL program részeként), hogy
SL projektet valósítsanak meg a fiatalokkal.

Öt  önkéntes  jelentkezett  a  részvételre.  Mindannyian  kapcsolatban  álltak  az
alapítvánnyal, de korábban nem ismerték egymást. 

Az  ismerkedés  után  az  első  lépés  az  volt,  hogy eldöntsék,  mi  legyen a  projekt
célcsoportja, és elvégezzék az igényfelmérést. Konzultáltak az Érdekes Történelem
Gyermekegyetem elnökével,  és  kiderült,  hogy egész  családok számára nem volt
elérhető szolgáltatásuk, és általában a szülők és nagyszülők egyszerűen megvárják
gyermekeiket és unokáikat az órák előtt felnőtt program híján. A világjárvány idején
az  üres  várakozási  idő  probléma  megszűnt,  azonban  még  mindig  nem  volt
szolgáltatási  ajánlat  egész  családoknak.  Az  önkéntesek  elhatározták,  hogy
változtatnak ezen.

Mielőtt eldöntötték volna, hogy milyen legyen ez a szolgáltatási ajánlat, készítettek
egy kérdőívet, hogy felmérjék az Érdekes Történelem Gyermekegyetemhez kötődő
családok  igényeit,  és  az  alapítvány  levelező  adatbázisát  használták  fel  a
terjesztéshez. Sajnos csak kevesen töltötték ki. A csoport megbeszélte, hogy ilyen
kimenet esetén mi a teendő, és úgy döntöttek, hogy a legjobb és legegyszerűbb, ha
az  alapítvány  elnökével  konzultálnak  a  kérdésről,  és  az  ő  tapasztalatára  és
véleményére támaszkodnak.

A második konzultáció után a csapat úgy döntött, hogy elkészít egy Varsóról szóló
városi  játékot  családok  számára.  A  fiataloknak  számos  ötlete  volt  arról,  hogyan
kellene kinéznie a játéknak. Gondolkodtak egy egynapos rendezvényen, szabadtéri
játékkal egy parkban az ünnepek alatt, de végül egy olyan lehetőséget választottak,
amely hosszú ideig elérhető lenne online. Megterveztek egy útvonalat egy hosszú
varsói sétához, amelyet részben vagy egészben is meg lehet tenni. A sétaútvonalon
az önkéntesek olyan érdekes helyeket jelöltek meg, amelyek az évek során sokat
változtak,  vagy  éppen  eltűntek,  és  helyükre  teljesen  újak  kerültek.  Egy
keresztrejtvényt is készítettek, amely az útvonal összes helyéhez kapcsolódik, és
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nyitottak  egy  e-mail  címet  ezeknek  a  sétálóknak,  akik  kitöltik  a  teljes
keresztrejtvényt, és megtalálják a jelszót. Ha valaki elküldi a jelszót néhány fotóval
együtt az útvonalról, akkor kap egy oklevelet.

A  csapat  minden  önkéntese  kitűzött  magának  néhány  tanulási  célt,  például  a
csapatmunkával,  a  szocializációval,  a  tervezéssel  és  a  projektmenedzsmenttel
kapcsolatos  kompetenciák  erősítését.  A  Varsóról  való  tudás  nem  volt  cél  senki
számára, ez csak egy módja lett annak, hogy más kompetenciákat fejlesszenek.

Az  együttműködés  megkönnyítése érdekében az  egyik  résztvevő létrehozott  egy
táblázatot a Google-dokumentumokban az összes feladattal, dátummal, határidővel,
és  a  feladatok  gazdáival.  Az  útvonalra  vonatkozó  ötleteket,  a  helyek  listáját  és
leírását tartalmazó fájlokat a Google fiókban nyílt hozzáféréssel hozták létre, így a
csapatból  mindenki  szerkeszthette  azokat,  és  új  ötleteket  és  megjegyzéseket
fűzhettek  hozzájuk.  A  csoport  a  Messenger  segítségével  kommunikált  az  online
ülések  között,  meghatározta  az  ülések  időpontjait,  és  konzultált  a  vállalt
tevékenységekről.

A projekt elején a csoport néhány találkozót tartott az alapítvány irodájában, de a
legtöbb találkozóra online, a Zoom segítségével került sor. Még ha a csoport nem is
volt nagy, nem volt könnyű (akár online) együtt találkozni. A csoport úgy döntött,
hogy a nyári  szünetben folytatja  a munkát,  és ekkor  a találkozók kitűzése és a
különböző  helyekről  (például  vidéki  helyszínekről  és  külföldről)  történő
összeköttetés igazi kihívássá vált. Emiatt a projektet el kellett halasztani, és a játék
a tervezettnél később - októberben - készült el.

Az ifjúsági szakember tutor meghatározó szerepe ebben a projektben az volt, hogy
figyelemmel  kísérte  a  csapat  találkozóinak  rendszerességét,  és  a  határidők
betartását. A csoport kicsi volt, és a résztvevők részvétele nem volt egyenlő, ami
szintén kihívást jelentett. A csoport motivációja is ingadozott, és nem volt könnyű
összehozni a csapatot a vakáció után, hogy befejezzék a projektet.

A projekt értékelése azonban azt mutatta, hogy a résztvevők hasznosnak találták a
projektet,  és  elég  sokat  tanultak  belőle.  Mindannyiuk  számára  ez  volt  az  első
alkalom, hogy hosszú távú projektben vettek részt, és az elejétől a végéig szabályos
csapatként dolgoztak.

A projekt  zárásaként  és összegzéseként  az  önkéntesek találkoztak az  alapítvány
irodájában.  A  projekt  végének  és  sikereik  megünneplésére  úgy  döntöttek,  hogy
meglátogatják  a  Norblin  gyárat  -  az  útvonaluk  egyik  helyszínét,  amelyet
nemrégiben  felújítottak  és  megnyitottak  –  egy  hatalmas  épületet  kávézókkal,
éttermekkel, galériákkal és mozival.
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12. Információk az EDUVOL partnerekről

Önkéntes  központok  és  szervezetek  platformja  (Platform  of  volunteer
centres and organizations)  (Szlovákia)  2011 augusztusában jött  létre  azzal  a
céllal, hogy támogassa az önkéntesség fejlődéséhez kedvező környezet kialakítását,
minden  területen  és  formában.   A  Platform  egyesíti  a  szlovákiai  önkéntes
központokat és az önkéntesekkel foglalkozó szervezeteket, céljait pedig a következő
tevékenységeken  keresztül  valósítja  meg:  az  önkéntesség  infrastruktúrájának
kiépítése; az önkéntes központok és az önkénteseket bevonó szervezetek jogi és
gazdasági támogatásának szorgalmazása; az önkéntesség pénzügyi támogatásának
érvényesítése;  az  önkéntesség  elterjedését  előmozdító  jogi  szabályozás
támogatása, az „önkéntes koordinátor” munkakör létrehozásának és fejlesztésének
támogatása  a  nem  kormányzati  és  állami  szervezetekben/intézményekben,  az
önkéntesség  -  mint  az  informális  oktatás,  és  a  munkaerőpiacra  való  felkészítés
eszközének - népszerűsítése.

Kapcsolat: 

www.dobrovolnickecentra.sk 

platforma@dobrovolnickecentra.sk 

A  Pro  Vobis  -  Országos  Önkéntes  Erőforrás  Központ  (Románia)  célja  az
önkéntesség,  mint  a  román  társadalom  problémáinak  megoldásához  szükséges
életképes és pótolhatatlan erőforrás népszerűsítése és fejlesztése. A Pro Vobis 1992-
ben  alakult,  szociális  szolgáltató  szervezetként.  Az  önkéntesek  hatékony
irányításában való tapasztalat és szakértelem megszerzését követően, 1997-ben a
Pro Vobis úgy döntött, hogy a szervezetük egy részeként létrehozza az ország első
Önkéntes  Központját.  Az  önkéntesek  menedzselése  terén,  a  szolgáltatások  és  a
know-how  iránti  váratlan  kereslet  arra  ösztönözte  a  Pro  Vobist,  hogy  ennek
megfelelően  változtassa  meg  küldetését,  és  váljon  az  első  független  és
professzionális  önkéntes  központtá  Romániában,  jelentősen  hozzájárulva  az
önkéntes  központok  koncepciójának  népszerűsítéséhez  és  fejlesztéséhez.  A
szervezet 2002-ben, az 5. évfordulón Pro Vobis Országos Önkéntes Központ lett, ma
pedig  a  Nemzeti  Erőforrások  Önkéntességi  Központja,  amely  már  a  nevében  is
megmutatja a romániai nem kormányzati szektorban betöltött szerepét, és közel 30
éves  fennállását  ünnepli.  Együttműködik  az  önkéntesek  bevonására  hajlandó  és
képes  civil  szervezetekkel,  az  önkéntesekkel  dolgozó  szakemberekkel,   az
önkéntességet  támogató  közintézményekkel,  a  társadalmi  felelősséget  hirdető
vállalatokkal, valamit a médiával.

Kapcsolat: 

www.provobis.ro

provobis  @provobis.ro 
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Az Association for Civil Society Development SMART (Horvátország) nonprofit
szervezet  1999 júliusában  alakult,  és  egy  -  a  horvát  nonprofit  szektorban  nagy
tapasztalattal rendelkező - szakmai oktatókból/tanácsadókból alakult csapat vezeti.
A  SMART a nonprofit  szektor  hatékonyságának és eredményességének javítását,
valamint az ágazatközi együttműködést,  és az önkéntesség támogatását tűzte ki
célul.  A  SMART  összekapcsolja  a  nem  formális  oktatást  a  tanácsadással,  a
tájékoztatással és a közpolitika befolyásolásával. A SMART a felelősségvállalás, az
aktív  részvétel  és  a  különbözőségek  tiszteletben  tartásának  elvei  alapján
együttműködik a civil  társadalmi szervezetekkel, a közintézményekkel, a helyi és
regionális önkormányzatokkal és a civil kezdeményezésekkel. A SMART bevezette az
OK2015-t,  a  horvátországi  civil  szervezetek  minőségbiztosítási  rendszerét,  a
horvátországi  önkéntes  központok  minőségbiztosítási  rendszerét,  és  a  nonprofit
szervezetek  önkéntes  programjainak  minőségbiztosítási  rendszerét.  A  SMART
munkája révén támogatja a nonprofit szervezeteket (civil társadalmi szervezeteket,
különböző munkaterületeken működő közintézményeket, helyi önkormányzatokat),
miközben  egyidejűleg  több  érdekelt  fél  (civil  szervezetek,  közintézmények,
helyi/állami  önkormányzatok  és  vállalkozások)  részvételével  működő
tevékenységeket  alakít  ki,  hozzájárulva  ezzel  a  horvátországi  civil  társadalom
fejlődéséhez. 

Kapcsolat:

www.smart.hr

smart@smart.hr 

A Volunteering Hungary – Centre of Social Innovation – Önkéntes Központ
Alapítvány  ÖKA  (Magyarország)  2002-ben  alakult  független  civil  szervezetként
azzal  a  céllal,  hogy  felgyorsítsa  és  koordinálja  Magyarországon  az  önkéntesség
terjedésének kedvező környezet kialakulását, és a közösségi részvétel elterjedését.
Az elmúlt  években számos helyi,  országos és nemzetközi  projektet koordinált  az
önkéntesség területén. Az ÖKA koordinálja az Önkéntes Központok Hálózatát, amely
az ország minden táján létrejött regionális önkéntes központokat foglalja magában.
Az  ÖKA  magyar  ernyőszervezetként  országos  kapcsolatokkal  rendelkezik,  és
meghatározó  szereplője  a  magyarországi  civil  társadalomnak,  az  önkéntesség
általános népszerűsítője. Széleskörű együttműködéseket folytat civil szervezetekkel,
kormányzati szervekkel és a vállalati szférával. Az ÖKA a hagyományos fejlesztési
munkája  és  szolgáltatásai  (www.oka.hu weboldal  működtetése,  az  önkéntesség
népszerűsítése,  érdekérvényesítés  és  jogszabályfejlesztés,  önkéntes
menedzsmentképzési  pool  létrehozása,  Önkéntes  Központok  hálózatának
fejlesztése,  integrációs  és  kompetenciafejlesztési  projektek  szervezése,  szenior
önkéntesség, Önkéntességért Díj és kiadványok) mellett komplex vállalati önkéntes
programokat épített ki. A jobb minőségű programok érdekében az ÖKA akkreditált
képzési  intézményként  önkéntes  menedzsment  képzést  biztosít  minden  olyan
fogadó szervezet/intézmény számára, amely hajlandó javítani az ilyen programok
működésének  színvonalán.  Az  ÖKA szilárdan  hisz  az  önkéntesség hatásában,  és
minden  erőfeszítését  arra  összpontosítja,  hogy  az  önkéntesek  számára  jobb
jogszabályokkal, minőségi önkéntes programokkal és a fogadó szervezetek számára
több  pénzügyi  eszközzel  javítsa  a  feltételeket.  Az  ÖKA  Magyarországon
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kulcsszerepet  játszott  az  Önkéntesség  Európai  Éve  keretében  szervezett
tevékenységek megvalósítása során.

Kapcsolat: 

www.onkentes.hu

info@onkentes.hu 

A Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu (Lengyelország) 1993-ban alakult. Az
egyesület  elsődleges  célja  a  civil  társadalom támogatása  és  fejlesztése  a  helyi
közösségekben.  Az  ilyen  kezdeményezések  professzionális  jellegének  biztosítása
érdekében  az  önkéntesség  alapjait  az  önkéntesek  toborzásának  és  képzésének
rendszerére alapozva építették ki.  A központ olyan önkéntes programokat hozott
létre  és  fejleszt,  mint:  Önkéntesség  a  jóléti  központokban,  Önkéntesség  az
iskolákban,  Munkavállalói  önkéntesség,  Önkéntes  Központok  hálózata,  Önkéntes
Állásbörze, Képzések és szemináriumok az önkéntességről, Promóciós kampányok,
On-line platform önkéntes kezdeményezésekhez és szervezetekhez való csatlakozás
céljából, Idősek önkéntessége, Hosszú távú önkéntesség, Varsó város önkéntessége,
Önkéntes könyvtár. Az Önkéntes Központ egyedülálló támogató központként szolgál
a civil szervezetek és közintézmények számára a következő területeken: programok
szervezése  önkéntesek  részvételével,  képzések  tartása  önkéntes  koordinátorok
számára,  jogi  tanácsadás,  önkéntes  munkával  kapcsolatos   fejlesztési  stratégiák
kidolgozása és végrehajtása a helyi közösségekben.

Kapcsolat: 

wolontariat.waw.pl

warszawa@wolontariat.org
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