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INTRODUCERE 

 
 
La nivel mondial, există o recunoaștere tot mai mare a rolului pe care instituțiile de 

învățământ superior (universitățile) pot să îl aibă în creșterea economicăși dezvoltarea 

socială a societății moderne bazată pe cunoaștere (Comisia Europeană, 2017). În 

ultimele decenii, universitățile au început să își redirecționeze atenția dinspre cele 

două misiuni de bază: educație și cercetare, spre a fi considerate actori cheie ai creșterii 

economice și culturale, transformându-se astfel instituții de învățământ implicate în 

industrie și societate (Etzkowitz, 2000; Vorley & Nelles, 2008). În prezent, universitățile 

își reconsideră rolul în societate și relațiile cu variatele componente ale acesteia, 

comunitate și a tuturor părților interesate.  

 

Această relație a universităților cu societatea este considerată ca fiind „a treia 

misiune”a instituțiilor de învățământ superior. În ultima decadă, termenul „a treia 

misiune” a atras atenția a numeroși autori, de exemplu: Görason, Maharajh & 

Schmoch, 2009; Jongbloed, Enders & Salerno 2008; Vorley & Nelles, 2008; Tuunainen, 

2005. Cei mai mulți autori sunt de acord că definițiile prezentate mai sus consideră„a 

treia misiune” un termen rezidual, care cuprinde toate celelalte activități ale 

universităților rămase neacoperite de către cele două misiuni consacrate, educația li 

cercetarea. În general, conceptul „a treia misiune” încapsulează mult mai multe nevoi 

în creștere ale universităților de a avea un rol vizibil în stimularea și ghidarea utilizării 

cunoașterii pentru dezvoltarea socială, culturalăși economică. Așa cum remarcă 

autorii Görason, Maharajh și Schmoch (2009), interpretarea funcțiilor care ar trebui 

incluse în definirea conceptului „a treia misiune” variază considerabil între țări și 

contexte (de la centrarea pe transferul tehnologic în Germania la orientarea spre 

serviciile către nevoile comunității în America Latină).  

 

La nivel internațional, strategia dezvoltată în relație cu „a treia misiune” a 

universităților esteînvățarea orientată spre comunitate (engl. Service-Learning/ SL). 

SL este recunoscută în literatura de specialitate ca fiind o formă de pedagogie inovativă 

care asistă misiunea instituțiilor de învățământ superior în pregătirea generațiilor noi 

de cetățeni responsabili social. Desi anumite universități din Europa aplică strategii de 

tip SL de mai mulți ani, această formă de pedagogie începe abia acum să fie descoperită 

sau este încă necunoscută în cele mai multe țări din Europa Centralăși de Est. După 



 

8 

cum menționează organizația CLAYSS (2013), SL se centrează pe eliminarea distanței 

dintre implicarea socialăși viața academică, ajutând de asemenea la construirea de 

punți între oamenii de științăși compomentele universităților ancorate în viața socială, 

realizând astfel sinergie între cele trei misiuni ale insituțiilor de învățământ superior.  

 

În cadrul proiectului Erasmus + SLIHE, organizațiile partenere au ca obiectiv 

consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ superior în realizarea „celei de-a 

treia misiuni” și de a îmbunătăți participarea civică a studenților prin implementarea 

strategiei inovative de Service-Learning în Europa Centrală și de Est. În acest sens, o 

serie de publicații au fost produse pentru cadrele didactice universitare care sunt gata 

să preia responsablitatea implementării cursurilor de formare în Service-Learning 

pentru beneficiul tuturor părților implicate. 

 

Scopul acestui manual este de a oferi asistență și ghidare personalului academic 

(profesorilor) care decid să susțină cursuri bazate pe SL în orice tip de Instituție de 

învățământ superior. Manualul este structurat în cinci capitole, care oferă o imagine 

de ansamblu a problemelor cheie ale înțelegerii și implementării SL în învățământul 

superior. 

 

Pe lângă textul de bază al manualului, veți găsi o serie de exerciții și sarcini, care sunt 

relaționate cu asigurarea succesului planificării și implementării SL în cursurile proprii 

și la nivelul Instituției dumneavoastră. Vă recomandăm să vă opriți asupra acestor 

sarcini și exerciții și să vă gândiți la răspunsurile potrivite fie singuri, fie în urma 

consultării cu colegii sau studenții. Sarcinile pot fi o sursă de inspirație și o bază 

excelentă pentru dezvoltarea unui curs cu componentă SL. Ca parte a acestui manual, 

se oferă câteva instrumente utile pentru implementarea SL (notă: unele dintre aceste 

instrumente se regăsesc în limba engleză, fiind parte din produsele proiectului SLIHE), 

pe care le puteți utiliza ca surse oricând este nevoie.  



    CAPITOLUL 1. Caracteristici generale ale Service-Learning 
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CAPITOLUL 1. 
Caracteristici generale ale învățării înspre comunitate  

(Service-Learning) 

 

 

1.1. Definiții ale Service-Learning 

 

 

Service-Learning (SL), concept adesea cunoscut în literatură ca învățare înspre 

comunitate, este considerat o formă de pedagogie care combină serviciul orientat spre 

comunitate cu oportunitățile de învățare oferite studenților implicați în activitate 

(Heffernan, 2001). Inspirat din mișcarea educațională progresistă condusă de John 

Dewey (1910, apud Furco, 2011), SL este descris în general ca fiind „o abordare echilibrată 

a educației experiențiale” care „permite centrare similară atât pe serviciului în comunitate, cât 

și pe învățarea care are loc”.  

 

Există multiple definiții ale Service-Learning. În acord cu Societatea Experților în 

Educație din S.U.A., SL se referă la "orice experiență de tip serviciu atent monitorizată în 

care studenții își asumă obiective de învățare intenționată și reflectă activ asupra a ceea ce au 

învățat pe parcursul experienței" (Billig, 2000 apud Copaci, Soos & Rusu, in press). SL este 

considerat o metodă prin care studenții învață să își dezvolte competențe sociale și 

profesionale prin participare activă în experiențe orientate spre comunitate, în 

conexiune cu conținutul curricular și care le oferă oportunități de reflecție (Furco, 

2011).  

 

În acord cu definițiile menționate mai sus, cele mai citate caracteristici ale SL în 

literatura de specialitate sunt următoarele:  (1) Este planificat să răspundă la nevoile 

comunității; (2) Este coordonat în cadrul unei instituții educaționale sau în cadrul unui 

program de servicii spre comunitate; (3) Are ca scop dezvoltarea responsabilității 

civice a studenților; (4) Este integrat în competențele curriculare de bază ale 

studenților; (5) Oferă posibilități de reflecție pe parcursul secvențelor temporale și la 

finalul experienței de serviciu spre comunitate și învățare (Billing, 2000 apud Copaci & 

Rusu, 2016). 
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Cele mai multe programe de tip SL în mediul academic au tradiție și se regăsesc 

în S.U.A. (Dostillio, 2017). Istoria implicării mediului academic în comunitate 

prin SL poate fi găsită într-o prezentare comprehensivă în lucrarea "The 

community engagement professional in the emerging field" (Dostillio, 2017). După 

Dostillio (2017), elementele identificate ca fiind favorabile includerii SL în 

obiectivele strategice ale universităților sunt următoarele:  

• Reconsiderarea potențialului studenților ca agenți ai schimbării sociale și 

realinierea misiunii universităților cu nevoile comunității; 

• Oferirea de evidențe științifice clare ale eficienței practicilor de tip SL asupra 

unor variabile bine definite, la nivel de individ, grup, comunitate etc.  

• Tranzițiile de la programe de voluntariat spre SL (conexiuni curriculare, 

componentă de reflecție, învățare civică și dezvoltarea competențelor 

civicepin parteneriate cu agențiile din comunitate), definirea unor modele 

clare ale implementării SL la nivel instituțional, cu accent pe nevoile 

profersorilor, studenților și ale comunității (Dostilio & Perry, 2017).  

 

Cele trei componente majore care definesc competențele considerate a fi necesare 

personalului academic pentru a se facilita și realiza implicarea în comunitate a 

studenților prin SL sunt: cunoștințele (despre SL, despre susținerea instituțională a SL 

– la nivel de departament, flexibilitate curriculară, sistem de creditare pentru studenți 

etc.), abilitățile și dispoziția (Dostillio, 2017). 

 

 

1.2. SL în mediul academic European – cazul proiectului Eramus + SLIHE  

 

 

Există un număr în creștere de consorții universitare dezvoltate în spațiul 

European cu scopul de a defini proceduri concrete pentru operaționalizarea SL 

în contextele educaționale specifice, precum și de a identifica strategiile optime 

pentru implementarea SL în practicile instituționale. Atenția conjugată a 

activității acestor consorții este implicarea civică a studenților și a personalului 

academic. Un astfel de consorțiu este cel constituit în cadrul proiectul 

internațional Erasmus+(SLIHE), intitulat Service Learning în învățământul 

superior – Promovarea celei de-a treia misiuni a universităților și implicarea civică a 

studenților (www.slihe.eu). Ideea formării acestui consorțiu academic a fost 

bazată pe reconsiderearea poziției universităților față de cea de-a treia misiune, 

adică a rolului lor social reflectat în implicarea în comuniate și societate, 

considerându-se că una dintre strategiile pedagogice de îndeplinire a acestei 

misiuni este Service-Learning. Astfel, scopul principal al proiectulu SLIHE este 

de a solidifica capacitatea universităților din Europa Centrală și de Est pentru 

a-și îndeplini rolurile sociale prin implementarea strategiei de tip SL adaptată 
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contextelor educaționale specifice (dezvoltarea unor instrumente de formare și 

materiale educaționale).  

 

 

1.3. A “treia misiune” a universităților 

 

 

În ultimii ani, politica instituțiilor de învățământ superior din Europa a fost 

caracterizată de o continuă diferențiere a sistemului educațional universitar ca un 

factor al modernizării, condus de forțele catalizatoare ale procesului Bologna în 

direcția unei schimbări de gândire și acțiune în mediul academic. Universităților li se 

asigură tot mai mult un nivel mai crescut de autonomie, iar centrarea acestora pe 

situațiile competitive rezultante se așteaptă să devină orientată spre clienți, să fie 

conștientă de costuri, precum și sensibilă la nevoile societății. Abordarea 

universităților de către autoritățile publice s-a transformat în mod esențial în ultimii 

ani, iar orientarea spre misiuni mai largi ale universităților a fost puternic influențată 

de idea de „universitate antreprenorială” (Clark, 1984). Universitățile, ca surse 

semnificative de cunoaștere și abilități în cunoașterea economică, pot oferi o varietate 

de servicii pentru îndelinirea misiunilor lor. Formatorii de opinii publice și analiștii au 

început să acorde o mai mare atenție modurilor în care activitățile și abilitățile formate 

în context universitar pot să contribuie la dezvoltarea economicăși socială. Este general 

acceptat faptul că există două misiuni de bază ale universităților: educația și cercetarea. 

Aceste două misiuni reprezintă miezul tuturor activităților și motorul dezvoltării 

instituționale, precum și elementele de bază ale produselor învățământului 

universitar. Cu toate acestea, recent, încă o misiune a început să fie luată în 

considerare, care reflectă toate contribuțiile universității la nivel de societate; aceasta 

este cunoscută ca fiind „a treia misiune”.  

 

Termenul “misiune” derivă din cuvântul latin missio, care descria la început 

doar o extindere a credinței. A treia misiune a universităților are însă mai mult 

de a face cu teoria organizațională, referindu-se la misiune ca la un mandat. În 

literatura, a treia misiune este definită din două perspective: prima perspectivă 

se centrează pe sarcinile universităților și se alătură nevoii de a defini o misiune 

nouă (Mahrl & Pausits, 2011); a doua perspectivă justifică a treia misiune prin 

ideea de universitate ca formă organizațională specială și a rolului social asociat 

acesteia (Molas-Gallart et al., 2002). 

 

Universitățile au contribuit dintotdeauna la procesele de luare de decizii în aspecte 

legate de societate. De aceea, a treia misiune a fost definită ca “…generarea, utilizarea, 

aplicarea și exploatarea cunoașterii și a altor abilități ale universităților în afara mediului 

academic” (Molas-Gallart et al., 2002). Această definiție sugerează o înțelegere mai largă 

a sarcinilor asociate cu cea de-a treia misiune. Serviciile oferite de către universități 
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societății sunt în centrul acestei perspective și se adaugă celorlalte două misiuni, 

educația și cercetarea. A treia misiune este forța care ghidează continuarea deschiderii 

universităților pentru a iniția interacțiuni și schimburi în afara sistemului științific și 

educațional, precum și de a găsi răspusuri la probleme sociale (Mahrl & Pausits, 2011). 

 

În 2005, în “Declarația Talloires pentru rolurile civice și responsabilitățile sociale ale 

învățământului universitar”, bazată pe o rețea de peste 350 universități, se punea 

accentul pe nevoia unor universități mai puternic implicate social (Watson et 

al., 2011), în contrast cu orientarea spre interior de tip “turn de fildeș”. Phineiro 

et al. (2015) punctează că sarcinile relaționate cu “a treia misiune”, cum ar fi 

cercetarea aplicată, dezvoltarea regională, inovația și activitățile de mobilizare 

a studenților înspre comunitate, ar trebui considerate ca elemente integrate în 

activitățile de bază ale universităților, adică să fie parte componentă a 

eforturilor depuse în educație și cercetare. Așa cum remarcă Görason, Maharajh 

& Schmoch (2009), “…interpretarea căror tipuri de roluri ar trebui incluse în definirea 

celei de-a treia miisiuni variază considerabil” între țări și diferite contexte (de la 

centrarea universităților din Germania pe transferul tehnologic dinspre 

cercetare spre comunitatea antreprenorială, la conceptul mai larg întâlnit în 

America Latină, în care se specifică aspectul serviciilor dinspre universitate 

către comunitate în funcție de nevoile identificate ale acestora).  

 

În publicația “Analiza nevoilor și constrângerilor celor trei dimensiuni ale activităților 

din cadrul celei de-a treia misiuni” (2008), Comisia Europeană speficică foarte clar 

nevoia de schimbare a universităților, dinspre instituții de predare și cercetare 

spre auto-transformare acestora în actori-cheie în economia bazată pe 

cunoaștere în relație cu societatea. Se consideră că această relație cu “lumea de 

afară” este necesar să se centreze asupra următoarelor arii interconectate: 

cercetare (transfer tehnologic și inovare), predare (învățare pe parcursul vieții 

/ educație continuă) și implicare socială, în funcție de dezvoltarea regională/ 

națională.  Astfel, “a treia misiune” nu poate fi considerată o funcție izolată (sau 

reziduală), ci mai degrabă o funcție complementară celorlalte două funcții ale 

universităților. În acest context, Comisia Europeană specifică nevoia de 

promovare a universităților diversificate, în sensul că nu toate universitățile  

“trebuie să fie excelente” în toate cele trei misiuni, dar să fie capabile să își 

identifice rolul lor în societate.  

 

 

1.4. Beneficiile programelor de tip SL 

 

 

Ca urmare a naturii instrumentale și inovative a pedagogiei de tip SL în ceea ce 

privește adresarea atât a dezvoltării socio-profesionale a studenților, cât și a 
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nevoilor comunității, există un interes tot mai crescut față de programele de tip 

SL în instutuțiile de învățământ superior, precum și un interes de cercetare a 

efectelor psiho-sociale și academice ale practicilor SL asupra actorilor implicați  

(Eyler, 2002; Furco, 2011).  

 

Beneficiile SL la nivelul studenților 

 

Literatura de specialitate indică o serie de efecte pozitive semnificative al SL 

asupra performanței academice a studenților, cele mai puternice efecte fiind 

raportate în cadrul programelor de tutoriat (Conrad & Hedin, 1991; apud Copaci 

& Rusu, 2016). Astfel, SL poate avea un impact pozitiv semnificativ asupra 

gândirii critice, a rezultatelor evaluărilor și testărilor, precum și asupra 

abilităților de scriere (Astin et al., 2000). Programele de tip SL au avut efecte 

semnificative poztive și asupra rezolvării de probleme și gândirii morale 

(Conrad & Hedin, 1991).  SL poate de asemenea influența dezvoltarea psiho-

socială a studenților și responsabilitatea lor socială (Conrad & Hedin, 1991), 

dezvoltarea unor abilități și atitudini prosociale, stimă de sine și sentimente de 

apreciere a diversității culturale (Conrad & Hedin, 1991; Simons & Cleary, 

2006). 

 

Pe lângă efectele programelor de tip SL menționate mai sus, una dintre cele mai 

importante urmări calitative raportate în literatură este reprezentată de 

percepțiile afective ale studenților privind acțiunile lor cu sens și semnificație 

pentru comunitate (Simons & Cleary, 2006; Astin et al., 2000), precum și a auto-

percepției lor ca actori în aceste acțiuni (Conrad & Hedin, 1991). O serie de 

beneficii ale SL asupra funcționării sociale a studenților și asupra performanței 

lor academice pot fi găsite în literatură (Novak, Markey & Allen, 2007; Conway, 

Amel, & Gerwien, 2009; Celio, Durlak &Dymnicki, 2011; Eppler, 2011; Yorio & 

Ye, 2012 apud Ćulum, & Jelenc, 2015), după cum urmează: 

• Înțelegerea, învățarea și stăpânirea componentei teoretice a unei 

discipline în relație cu situațiile și problemele din viața reală;  

• Favorizarea abilităților de dezvoltare a abilităților de organizare în 

situații impredictibile; 

• Favorizarea auto-reflecției în ceea ce privește predispozițiile individuale 

spre o potențială carieră și față de competențele necesare deciziilor legate 

de alegerea carierei; 

• Recunoașterea relevanței cunoștințelor teoretice dobândite prin 

universitate în viitoarele locuri de muncă; 
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• Dezvoltarea unor competențe pe care studenții le pot utiliza în viitoarele 

profesii și locuri de muncă, cum ar fi abilitățile de comunicare și de 

conducere;  

• Favorizarea dezvoltării creativității; 

• Extinderea rețelei contactelor sociale – potențiali angajatori, asociați, 

parteneri, clienți; 

• Dezvoltarea simțului responsabilității în contextul relației cu partenerii 

din comunitate; 

• Oferirea de experiențe a unor moduri diferite de a face față stresului, 

frustrării, eșecurilor, conflictelor, interpretărilor eronate etc.; 

• Obținerea unor perspective noi privind complexitatea realității 

profesionale, care sunt adesea dificil de creionat la clasă, sau în 

prezentarea studiilor de caz; 

• Oferirea posibilității de a testa motivația studenților pentru o viitoare 

carieră; 

• Conștientizarea la nivelul studenților a nevoii de coordonare cu membrii 

echipei de lucru, a responsabilității în comunitate, a respectării 

termenelor limită, a dedicării și finalizării unor obiective în linie cu 

criteriile de comun stabilite; 

• Dezvoltarea nevoii de acțiuni proactive și responsabile în societate; 

• Dezvoltarea simțului de responsabilitate socială, de sensibilitate socială 

față de nevoile comunității, cu accent asupra nevoilor grupurilor 

marginalizate social; 

• Dezvoltarea abilității de comunicare cu diferite grupuri sociale și a 

acceptării diversității. 

 

 

Beneficiile SL la nivelul comunității 

 

Literatura indică faptul că programele de tip Service-Learning pot avea impact 

pozitiv asupra dezvoltării personale și responsabilității sociale, atitudinilor 

sociale pozitive, acțiunilor civice, conștiința politică, aprecierea față de atitudini 

diverse, nivelurile de auto-eficacitate și sentimentelor de a „produce o 

diferență” în comunitate (Simons & Cleary, 2006; Conrad & Hedin, 1991; 

Hamilton & Fenzel, 1988). Programele și inițiativele de tip SL oferă comunității 

resurse umane substanțiale în ceea ce privește nevoile educaționale ale acesteia, 

umane, de siguranță și de mediu (Johnson, 1995).  
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Prin SL, agențiilor din comunitate li se oferă oportunitatea de a participa în 

parteneriate educaționale și de a contribui la dezvoltarea/ recalibrarea 

responsabilității civice a studenților, implicit la dezvoltarea unei democrații a 

participării (un număr semnificativ de studenți au fost înregistrați ca având o 

probabilitate mare de a se implica în programe de voluntariat după participarea 

în activități de tip SL; Johnson, 1995).  

 

O serie de beneficii ale SL asupra comunității au fost identificate în literatura de 

specialitate:  

• Contribuirea la rezolvarea problemelor care pot exista în practica 

efectivă; 

• Inițierea și menținerea contactelor cu universități, facultăți, centre 

educaționale, profesori și studenți în perspectiva unor viitoare 

colaborări; 

• Cunoașterea studenților care lucrează în adresarea unor nevoi și sarcini 

specifice, ca potențiali angajați;  

• Menținerea unei perspective realiste asupra cunoștințelor la zi și a 

abilităților pe care studenții le dețin; 

• Facilitarea analizei situației mediului de afaceri din perspectiva unor 

persoane tinere, care examinează situația dintr-o poziție neutră, fără să 

fie încărcate de regulile și relațiile interne ale agenției; 

• Ajutarea tinerilor de a veni în contact cu primele experiențe de lucru.  

 
 

Beneficiile SL asupra personalului academic  

 

În ceea ce privește beneficiile asupra personalului academic, programele SL 

ajută la atingerea scopurilor educaționale prin obiective operaționalizate, 

permițând astfel aplicarea cunoștințelor obținute în context academic în situații 

reale de viață (Johnson, 1995). De asemenea, SL poate schimba rolul profesorilor 

din experți de tip “on top” în experți de tip “on tap” și oferă oportunități de a 

experimenta timp de calitate cu studenții, precum și creșterea nivelului de 

conștientizare a nevoilor societate relaționate cu teme educaționale și cu 

interese de cercetare. Astfel, programele SL permit personalului academic de a 

identifica noi arii de cercetare, crescând astfel oportunitățile de dezvoltare 

profesională și recunoaștere a performanței și valorii lor academice (Johnson, 

1995). O serie de beneficii ale SL asupra personalului academic sunt prezentate 

mai jos:  

• Creșterea calității și relevanței conținutului didactic;  

• Creșterea creativității și a interactivității procesului de predare; 
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• Dezvoltarea unor abordări inovatoare pentru rezolvarea problemelor; 

• Dezvoltarea contactelor cu partenerii din comunitate; 

• Oferirea posibilității construirii unei relații mai strânse cu studenții;  

• Furnizarea de contexte pentru testarea modelelor, conceptelor și 

metodologiilor de rezolvare a cazurilor specifice ale organizațiilor din 

comunitate; 

• Oferirea de oportunități pentru conectarea diferitelor discipline în 

înțelegerea scopului și realizării propriului lor angajament didactic; 

• Creșterea prestigiului cadrelor didactice implicate social; 

• Reducerea decalajului dintre teorie și practică, atât pentru studenți, cât 

și pentru profesori; 

• Dezvoltarea oportunităților de publicare a lucrărilor (în reviste 

recunoscute internațional) despre experiența aplicării metodologiei SL 

într-o gamă largă de domenii științifice, în relație cu transferul 

cunoștințelor spre societate. 

 

 

Beneficii ale SL la nivelul Instituțiilor din Învățământul Superior 

 

Există numeroase exemple de beneficii ale aplicării acestui tip de metodologie 

la nivel instituțional (de exemplu, Warren, 2012; Celio, Durlak și Dymnicki, 

2011; Eppler, 2011; Yorio & Ye, 2012; Conway, Amel și Gerwien, 2009; Novak, 

Markey & Allen, 2007). Rezultatele informate de către cercetări științifice 

menționate mai sus vizează următoarele avantaje referitoare la instituțiile de 

învățământ superior implicate în procesele de tip SL, în conformitate cu „a treia 

misiune”: 

• Implementarea inițiativelor și angajamentelor strategice conținute în 

strategia operațională a instituției de învățământ superior; 

• Reducerea decalajului dintre competențele dobândite de studenți după 

absolvire și competențele cerute pe piața muncii; 

• Dotarea studenților cu abilități civice, prin colaborarea lor cu 

comunitatea; 

• Promovarea experienței de cooperare intergenerațională și 

interculturală; 

• Consolidarea încrederii în Universitate ca instituție cu care este util, 

înțelept și de dorit să se coopereze social; 

• Construirea bazelor pentru parteneriate viitoare cu părțile interesate din 

comunitate (locală, regională, națională), precum și dezvoltarea 

curriculum-urilor inovatoare în funcție de piața educațională; 

• Creșterea nivelului de satisfacție a învățării prin activități bazate pe SL 

prin oferirea de oportunități pentru experiențe semnificative studenților. 
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1.5. Concluzii 

 

Ca urmare a caracteristicilor care definesc Service-Learning ca instrument pedagogic, învățarea 

devine socială, emoțională, cognitivă, multiculturală și interpersonală (Simons & Cleary, 

2006). Prin intermediul SL, studenții pot dezvolta abilități care apoi îi ajută să observe, 

identifice și distingă emoțiilor celor din jur, să își evalueze și regleze propriile emoții, să 

stabilească și să mențină relații interpersonale pozitive, să ia devizii responsabile, să facă față 

situațiilor de criză și să își îmbunătățească performanța academică (Durlak et al., 2011). De 

asemenea, prin componenta de reflecție și conexiunea la conținutul curricular, SL oferă 

studenților și personalului academic oportunități de a explora și de a înțelege perspective 

sociale prin valorificarea și investigarea diferențelor individuale în tipare cognitive și 

emoționale care pot fi dezvăluite în timpul procesului de învățare. (Alexander & Chomsky, 

2008 apud Copaci & Rusu, 2015). 

 

Exerciții/sarcini/întrebări 

 

• Încercați să identificați activități în cadrul instituției dumneavoastră care ar 
putea fi incluse în concepul celei de-a treia misiuni.  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Încercați să verificați dacă în documentele strategice și operaționale ale 
universității/ facultății dumneavoastră se menționează cea de-a treia misiune.  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Dacă planificați un curs cu componentă SL, ce beneficii așteptați să aducă acesta 
la nivelul studenților, pentru dumneavoastră și pentru departament/ facultate/ 
universitate?  
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CAPITOLUL 2. 
Componentele cheie ale Service-Learning 

 
 
Service-Learning (SL) este o experiență de învățare structurată, care combină 

obiectivele serviciilor și obiectivele de învățare (conținut academic) cu intenția de a 

aduce schimbări tuturor părților interesate, bazate pe efectul reciprocității pentru 

studenți, comunitate și școală. Pilonii SL sunt construiți pe colaborarea dintre studenți, 

școli și comunități. Indiferent de numărul definițiilor SL, în literatura de specialitate 

au fost identificate mai multe componente cheie. Pentru a desemna o activitate ca fiind 

de tip SL, trebuie să aibă trei componente cheie. 

 

Componentele sau domeniile cheie se referă la tipurile de nevoi ale celor trei actori 

implicați în procesul Service-Learning. Îndeplinirea acestor nevoi indică standardele 

de calitate ale unei activități de tip SL. Componentele individuale pot fi diferite în 

activitățile SL, dar obiectivul ideal este de a adresa toate cele trei componente în același 

timp (Fig. 1). 

 

 

Figura 1. Conjuncția celor trei tipuri de nevoi în Service-Learning 
(sursa: creat de către autori). 

 

În ceea ce privește nevoile comunității, SL susține o schimbare a modelului tradițional 

de asistență (serviciu pentru comunitate; furnizarea și primirea de asistență) la un 

model orizontal de asistență în comunitate, unde comunitatea devine un partener activ 

implicat în furnizarea serviciului. În procesul de planificare și implementare a 

Arii ale Service-Learning 

Nevoile 

comunității 
Nevoile 

școlii 

 

Nevoile 
studenților 
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activității de tip Service-Learning, se pune accentul pe implicarea partenerului din 

comunitate de la început în toate fazele activității SL, adică definirea/ identificarea 

nevoilor care trebuie abordate, planificarea activităților, realizarea activităților și 

evaluarea acestora. 

 

SL se bazează pe procesul de cooperare între studenți și comunitate. Atât gradele de 

participare ale comunității, cât și cele ale studenților depind de modelul de activitate 

Service-Learning și pot varia de la o etapă la alta (cartografierea nevoilor, planificare, 

implementare și evaluare a nevoilor; Fig. 2). Comunitatea nu este întotdeauna 

implicată în cartografierea nevoilor, de ex. nevoile comunității pot fi definite de către 

un terț, de cele mai multe ori experți, care cunosc comunitatea (unele aspecte nu pot fi 

percepute de către comunitate ca fiind probleme care stau la baza nevoilor, dar pot fi 

identificate de către observatori ai comunității ). În ceea ce privește nevoile studenților 

și ale școlii, serviciul în comunitate este legat de obiectivele de învățare. Profesorii pot 

planifica activitățile SL astfel încât studenții să dobândească și să dezvolte cunoștințe 

și abilități specifice prin activități bazate pe comunitate, utilizând în mod activ 

cunoștințe și abilități deja existente. Studenții nu sunt întotdeauna implicați în 

cartografierea nevoilor comunității, dar este important ca această cartografiere să îi 

ghideze în participarea în etapele următoare. 

 

 
Figura 2. Cercul Service-Learning (produsă de autori) 

 

Indiferent de cine este responsabil cu planificarea, activitățile SL ar fi necesar să aibă 

obiective clare, care să reflecte nevoile studenților, ale comunității și ale școlii. Chiar 

dacă nu răspunede la fiecare nevoie identificată, obiectivul unei activități SL este 

stabilit pe fundalul conjuncției tuturor părților interesate. Cu alte cuvinte, SL ar trebui 
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să le permită studenților să dobândească noi cunoștințe și abilități prin punerea teoriei 

în practică, prin conectarea lor cu nevoile comunității și oferindu-le un mediu de 

învățare care să se axeze pe exersarea următoarele dimensiuni: creativitate, inovație, 

cunoștințe și responsabilitatea socială.  

 

Diagrama de mai sus (Figura 3) rezumă șase trăsături cheie ale SL din perspectivele 

dinamicii sale și ale impactului dorit asupra studenților, profesorilor și comunității: 

1. Autenticitate - satisfacerea nevoilor reale ale comunității 

2. Intenționalitate - se referă la experiența de învățare gândită și bine planificată 

3. Conectivitatea cu programa – permite aplicarea învățării în situații reale de 

viată 

4. Reflectivitate - susține dezvoltarea cetățeniei etice și globale 

5. Impact – SL are un impact pozitiv în comunitate 

6. Aplicabilitate - se aliniază interesului și obiectivelor de carieră ale studenților. 

 

 
Figura 3. Trăsături cheie ale procesului SL și ale impactului dorit asupra actorilor 

implicați.  
(sursă: https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/get2green). 

 

 

În concluzie, activitățile de Service-Learning implementate cu succes pot spori 

considerabil experiența de învățare a studenților, școlilor și comunităților. Cu toate 

acestea, conceptul de gestionare a acestei strategii de învățare trebuie să ia în 

considerare faptul că obiectivele serviciului și obiectivele de învățare sunt corelate în 

https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/get2green
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mod coerent cu realizarea activității și, în același timp, trebuie să existe o schimbare 

vizibilă la nivelul tuturor părților interesate. 

 

 

Exerciții/sarcini/întrebări 

 

• Încercați să găsiți un exemplu de nevoie a comunității care nu este identificat de 
comunitatea însăși, ci de un terț/ observator al comunității. Comparați acest 
exemplu cu o nevoie care este exprimată direct de către comunitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Încercați să identificați exemple din proiectele studenților sau activitățile 
orientate spre comunitate din facultatea / universitatea dumneavoastră. Pentru 
fiecare exemplu, analizați elementele din procesul de tip Service-Learning 
prezentate în Figura 3. 
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CAPITOLUL 3. 
Distincția dintre Service-Learning și alte activități  

orientate spre comunitate 

 

 

Având în vedere multiplele definiții ale SL în literatura de specialitate, mai mulți 

autori ai ghidurilor și recomandărilor privind implementarea SL au indicat importanța 

înțelegerii distincției dintre SL și alte concepte similare care includ implicarea în 

comunitate, cum ar fi voluntariatul, serviciul comunitar, stagiile de lucru, practica 

profesională și orice alt tip de program edicațional bazat pe rezolvarea de probleme 

ale comunității (Johnson, 1995; Eyler, Giles, & Schmiede, 1996; Jacoby, 2015). Cu privire 

la importanța distincției dintre SL și alte activități orientate către comunitate, Furco 

(2011) subliniază că procesul de tip SL necesită o distribuire echitabilă a obiectivelor 

de învățare și a serviciului oferit. 

 

 

3.1. Modelul conceptual al cvadranților în Service-Learning 

 

 
Modelul conceptual al cvadranților elaborat de către CLAYSS (Tapia, 2006, adaptat de 

la SL 2000 Center, 1996) este unul dintre cele mai cunoscute instrumente din literatura 

de specialitate a SL care urmărește să distingă mai multe tipuri de activități orientate 

către comunitate, cum ar fi: voluntariatul nesistematic, voluntariat sistematic, stagii și 

servicii de învățare (Figura 1). O descriere cuprinzătoare a modelului conceptual al 

cvadranților poate fi găsită în manualul publicat recent „Service-Learning in Central and 

Eastern Europe manual for Engaged Teachers and Student” (Regina & Ferrara, 2017), cu 

coordonarea editorială realizată de CLAYSS. 

 

Modelul conceptual este definit prin intersecția a două axe: (1) axa verticală se referă 

la calitatea serviciului furnizat comunității (de la calitate slabă la înaltă) și (2) axa 

orizontală se referă la gradul de integrare a învățarii cu serviciului care urmează să fie 

dezvoltat (Tapia, 2006; Regina & Ferrara, 2017). Mai jos sunt prezentați și discutați cei 

patru cvadranți ai modelului conceptual CLAYSS SL (adică cvadrantul I / lucrul în 

teren, internship, practică profesională, cvadrantul II / voluntariat nesistematic, 

cvadrantul III / voluntariat sistematic, servicii comunitare fără conexiuni curriculare), 
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precum și sugestii pentru tranzițiile către activități și programe de tip SL (cvandrantul 

IV), care pot fi realizate în instituțiile de învățământ superior (Tabelul 1). 

 

 
Figura 4. Modelul conceptual al cvadranților 

(adaptat de către Tapia, 2006 pe baza modelului elaborat de Service-Learning 2000 

Center, Universitatea Stanford, California, 1996). 

 

 

3.2. Tranzițiile de la activități orientate către comunitate spre Service-Learning 

 

Tranzițiile de la un cvadrant la altul în cadrul modelului conceptual al SL (adică în 

direcția dezvoltării activităților și programelor SL) pot fi efectuate adăugând unul sau 

mai multe dintre următoarele elemente cheie: (1) conectare cu conținut curricular și (2) 

cunoștințe despre serviciul adresat nevoilor comunității. De asemenea, un element 

suplimentar care facilitează tranzițiile de la oricare dintre cvadranții modelului spre 

cvadrantul SL este componenta de reflecție (adică dimensiunea afectivă atât a 

învățării, cât și a serviciului), în contextul relaționării serviciului cu conținutul 

curricular. 
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Figura 5. Reprezentarea grafică a tranzițiilor spre SL prin adăugarea unor 

componente speifice celor deja existente în fiecare cvadrant  
(adaptat după Regina & Ferrara, 2017, pagina 37). 

 

 

Tabel 1. Clarificări conceptuale ale activităților orientate către comunitate (cvadranții 
I-III) și sugestii de realizare a tranzițiilor către cvadrantul IV  

(adaptat după Tapia, 2006 și Regina & Ferrara, 2017). 

 

Cvadrant 

I 

Clarificări conceptuale și sugestii pentru tranziții către SL 
 
Activități de învățare 
(Aplicații în teren / Excursii / Stagii de tip internship / Practică 
profesională) 
 
Clarificări conceptuale: 

În acest cvadrant, practicile educaționale și / sau de cercetare care se 
desfășoară în comunitate sunt strict legate de obiectul de studiu 
(Tapia, 2006). Aceste tipuri de programe tind să maximizeze 
noțiunile învățate de studenți și nu se concentrează neapărat pe 
beneficiile obținute pentru comunitate. Potrivit lui Tapia (2006), în 
acest cvadrant, îmbunătățirea mediului sau social nu are loc neapărat 
sau nu este specificată în mod clar ca obiectiv de învățare sau ca 
dezvoltare bazată pe competențe (Tapia, 2006). Prin urmare, 
contactul cu realitatea socială este mai degrabă unul instrumental și 
este determinat de achizițiile în cadrul procesului de învățare (Regina 
& Ferrara, 2017). 
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 Sugestii pentru tranziția către SL (de la cvadrant I la cvadrant IV):  

 Pentru a fi calificat ca SL, aceste experiențe ar include un obiectiv 
bazat pe solidaritate (munca realizată împreună cu comunitatea, 
bazată pe nevoile comunității) și ar dezvolta activități în conformitate 
cu acest obiectiv (Tapia, 2006). Cu alte cuvinte, trecerea de la 
învățarea tradițională la SL ar putea apărea atunci când cunoștințele 
dezvoltate în contextul clasei sunt aplicate sau îmbogățite într-un 
context real de muncă orientată către comunitate printr-un serviciu 
care se adresează nevoilor sociale identificate (Regina & Ferrara, 
2017). Se sugerează că această tranziție necesită o examinare a 
relevanței sociale a procesului de învățare, fie prin componenta de 
reflecție, fie prin alte metode pedagogice. Analiza relevanței sociale 
ar trebui să se adreseze atât studentului ca membru activ al 
comunității, cât și comunității în sine. 
 

  

II Voluntariatul nesistematic 
 

 Clarificări conceptuale: 

 Voluntariatul nesistematic se referă la activități ocazionale (adesea 
conduse de situații de criză, cum ar fi calamitățile naturale sau 
situațiile de război), cu puțină legătură sau cu conținuturi curriculare 
sau competențe profesionale vizate de programele de învățământ. 
Aceste activități apar adesea ocazional, abordează o nevoie specifică 
pentru o perioadă limitată și nu sunt planificate la nivel instituțional 
(Tapia, 2006; Regina & Ferrara, 2017). Aceste activități se referă la 
nevoi specifice, fără a avea ca scop generarea de experiențe 
educaționale. Participarea este pe bază de voluntariat și nu există 
evaluări specifice ale nivelului de implicare sau ale rezultatelor 
învățării elevilor. 
 

  

 Sugestii de tranziție către SL (de la cvadrantul II la cvadrantul IV):  

 Trecerea la SL a acestor activități / experiențe implică conectarea la 
conținutul educațional, pentru a deveni metodic și durabil în timp 
(adică printr-o tranziție la cadranul III), pentru a avea obiective clare 
și rezultate evaluabile în ceea ce privește beneficiile pentru studenți 
și pentru comunitate (Tapia, 2006; Rusu & Copaci, 2016). 
Componenta de reflecție ar facilita, de asemenea, trecerea la 
patrulaterul IV. Potrivit Regina & Ferrara (2017), orice eveniment de 
voluntariat nesistematic are potențialul de a aduce valoare 
educațională studenților dacă încurajează atitudinile civice, 
promovează sensibilitatea și conștientizarea față de nevoile 
comunității și oferă instruire în abilitățile de management de bază în 
raport cu nevoile comunitare adresate. 
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III Voluntariatul sistematic  

 Clarificări conceptuale: 

 Voluntariatul se referă la experiențele care implică studenții în 
activități orientate către comunitate, unde accentul cade pe 
beneficiari, fără includerea unor obiective educaționale specifice 
(Furco, 2011 apud Copaci și Rusu, 2016). Voluntariatul sistematic 
(sau structurat) sunt acele activități care se desfășoară formal periodic 
și sunt o parte explicită a misiunii instituționale (Tapia, 2006). 
Asociațiile studenților oferă de obicei oportunități de voluntariat 
bazate pe colaborarea cu reprezentanții comunității (de ex. ONG-uri 
sau alte instituții de servicii sociale). Voluntariatul sistematic poate fi 
voluntar sau obligatoriu; acesta este de obicei creditat prin ore de 
muncă și / sau certificate de implicare socială și face parte în mod 
obișnuit din oferta instituțională (Regina & Ferrara, 2017). 
 

  

 Sugestii de tranziție către SL (de la cvandrantul III la cvadrantul 
IV):  

 În literatura de specialitate se recunoaște, în general, că majoritatea 
activităților de voluntariat sistematic pot fi extrem de valoroase 
pentru a ajuta comunitățile aflate în nevoie (de exemplu, statut socio-
economic scăzut, comunități afectate de calamități naturale etc.), 
deoarece includ furnizarea de alimente, sănătate și activități de 
sprijin pentru învățare (Tapia, 2006; Regina & Ferrara, 2017). 
Elementul necesar pentru tranziția la SL ar fi legătura cu conținutul 
curricular, inclusiv competențele civice care pot fi dezvoltate prin 
implicarea susținută în abordarea nevoilor comunității. Ca și în cazul 
voluntariatului nesistematic, tranziția la SL ar trebui să necesite, de 
asemenea, obiective definite și rezultate evaluabile, inclusiv 
nivelurile de satisfacție și impact asupra studenților, instituției și 
comunității țintă. 
 

  

IV Activitățile de tip Service-Learning  
 
Clarificări conceptuale: 

În comparație cu activitățile orientate către comunitate, incluse în 
secțiunile I-III, activitățile / programele SL au următoarele 
caracteristici cheie în ceea ce privește învățarea și serviciul (Regina și 
Ferrara, 2017): abordează simultan obiectivele învățării și serviciilor 
către comunitate, oferind un nivel ridicat gradul de integrare a 
serviciului comunitar cu învățarea formală, aceștia permit elevilor să 
facă parte din procesul de învățare, abordând situații din viața reală 
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în toate etapele procesului SL, să perceapă comunitatea ca partener 
în procesul de învățare și să dezvolte un aspect pozitiv și relație 
umană cu actorii instituțiilor de învățământ (de exemplu, profesor) și 
cu membrii comunității. 

 

În timp ce există mai multe procese transversale care au fost identificate și descrise de-

a lungul dezvoltării activităților / programelor SL (CLAYSS, 2016; Regina & Ferrara, 

2017), precum procesul de reflecție, procesul de înregistrare și comunicare și procesul 

de evaluare. , procesul de reflecție este deosebit de important în toate tranzițiile 

posibile de la cvadranții I-III la cvadrantul IV. 

 

3.3. Cât să fie Serviciu, cât să fie Învățare? 

 

Chiar dacă tranzițiile între cvadranți sunt făcute în mod corespunzător în direcția 

îndeplinirii criteriilor SL, accentele pe învățare sau pe serviciul comunitar pot fi 

similare sau diferite (Sigmon, 1994, citată în Regina & Ferrara, 2017). Tabelul 2 oferă o 

imagine de ansamblu a combinațiilor care pot apărea între accentele pe cele două 

componente ale procesului Service-Learning. 

 

Tabel 2. Accente diverse asupra celor două componente ale Service-Learning (după 
Sigmon, 1994 apud Regina & Ferrara, 2017, pagina 36). 

 

S-l Obiectivele serviciului sunt prioritare, iar cele ale învățării sunt 
secundare.  

  

s-L Obiectivele învățării sunt prioritare, iar cele ale serviciului sunt 
secundare. 

  

S-L Serviciul și învățarea sunt puternic interconectate și au semnificație 
egală.  

 

În concluzie, indiferent de ponderea celor două componente, se recomandă ca atunci 

când au loc combinațiile dintre serviciu și învățare în direcția dezvoltării unui proces 

SL, o atenție specială să fie acordată excelenței în învățarea serviciilor și promovării 

schimbării sociale pozitive (Regina & Ferrara, 2017). Prin urmare, recomandările merg 

în direcția oferirii studenților de experiențe care necesită gândire critică, management 

colaborativ, abilități de ascultare, empatie, precum și de a oferi instituțiilor (prin 

intermediul studenților și a profesorilor implicați în practicile SL) oportunități de 

stabilire a unor rețele valoroase cu organizațiile sociale și liderii comunitari, într-o 

direcție de interacțiune cooperativă și reciprocă (CLAYSS, 2016). 
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Exerciții/sarcini/întrebări: 

 

1. Încercați să identificați activitățile prin care studenții cu care lucrați se implică în 
comunitate și să le plasați în cvandrantul corespunzător. Ce trebuie făcut pentru 
a efectua tranziția de la aceste activități la SL? Este posibil să faceți tranziția? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. În contextul experienței dumneavoastră în instituția unde lucrați, aranjați 
cvadranții de la cel mai probabil să se realizeze tranziția la SL la cel mai puțin 
probabil.   
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CAPITOLUL 4. 
Cum se planifică și implementează un curs de tip Service-Learning 

 
 
Există mai multe etape și procese identificate în literatura de specialitate cu privire la 

modul de planificare și implementare a cursurilor de Service-Learning (SL), sau cum 

să se includă componente SL în programele școlare existente. Acest capitol oferă câteva 

orientări în procesul de planificare și implementare a SL în cursurile proprii. În anexe 

puteți găsi șabloane și exemple utile care pot fi utilizate în practica dumneavoastră. 

Liniile directoare se bazează pe modelul de tip itinerar al proiectului SL prezentat de 

CLAYSS (2013), care poate fi adaptate experienței dumneavoastră și mediilor/ 

cerințelor instituționale. 

 

Modelul CLAYSS de tip itinerar prezintă procesul SL în următoarele componente 

principale: 1. Motivație, 2. Diagnostic, 3. Proiectare și planificare, 4. Executare, 5. 

Închidere, precum și trei tipuri de procese transversale: 1. reflecție, 2. comunicare și 

promovare și 3. monitorizare și evaluare. Este important de menționat că autorii 

modelului consideră procesul SL ca un itinerar sau un drum pentru profesori, studenți 

și comunitate să meargă, ceea ce, în ciuda unicității sale datorită contextului fiecărei 

instituții și nevoilor comunității căreia se adresează, împărtășește cele cinci etape 

universal recunoscute și cele trei procese transversale (CLAYSS, 2013). Este 

recomandat ca în procesul de dezvoltare și implementare a SL, profesorii tutori să își 

asume responsabilitatea și să ofere îndrumare studenților prin toate etapele într-o 

manieră gentilă, pentru a evita generarea de sentimente copleșitoare și suprasolicitare, 

ceea ce ar putea scădea motivația și interesul studențiloe de a participa activ în 

activitatea de tip SL (CLAYSS, 2013). 

 

În acest capitol, autorii acestui manual au adaptat modelul de itinerar CLAYSS SL la 

un model în patru pași (Fig. 1), referindu-se și la următoarele procese transversale: 

Reflecție, Comunicare & Promovare, Monitorizare & Documentare. 
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Figura 6. Pașii planificării și implementării unui curs de tip SL conform proiectului SLIHE  
(adaptat după modelul de tip itinerar realizat de CLAYSS, 2013). 

 

 

1. PREGĂTIREA ȘI PLANIFICAREA 
 

 

În modelul CLAYSS al itinerariului SL (2013), planificarea este împărțită în trei 

componente: 

1. Motivație - se referă la dorința personală și instituțională de a dezvolta proiectul 

SL, la cunoașterea și înțelegerea sensului conceptului SL, la conștientizarea 

importanței rolurilor studenților ca fiind cetățeni activi etc. 

2. Diagnostic - se referă la identificarea nevoilor / problemelor / provocărilor care 

trebuie abordate împreună cu studenții și comunitatea, precum și la analiza 

fezabilității proiectului de tip SL la nivelul instituției de învățământ 

(departament, școală, universitate). 

3. Proiectarea și planificarea proiectului de tip SL - se referă la obiectivele de 

învățare ale serviciului în contextul educațional, pentru beneficiarii serviciului, 

activități preconizate, grafic Gantt tentativ, locația pentru dezvoltarea 

proiectului, resurse necesare, discuții legat de coerența internă a proiectului 

(CLAYSS, 2013). 

 

În modelul în patru pași de proiectare și implementare a cursului de tip SL propus de 

noi, pregătirea și planificarea includ toate activitățile care ar trebui făcute înainte de 

Pregătire și 
planificare

Implementare

Testare și 
evaluare

Încheiere și 
celebrare

Reflecție 

Comunicare, promovare  

Monitorizare, documentare 
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cursul în sine. Etapa de pregătire și planificare poate fi împărțită în două părți 

principale, după cum urmează: 

(a) Pregătirea pentru implementarea Service-Learning 

(b) Planificarea cursului bazat pe SL.  

 

(a) Pregătirea pentru implementarea Service-Learning   

 

 

Înainte de a decide să începeți să implementați orice formă de SL, este important 

să fiți conștienți de câțiva factori cheie care vă pot influența intențiile și 

acțiunile. Pentru a înțelege acești factori-cheie, încercați să răspundeți la 

următoarele două întrebări: 

 

Care sunt atitudinile conducerii universității / facultății / departamentului și ale altor 

profesori față de activitățile studenților în comunitate? 

 

Premisa de bază pentru dezvoltarea cu succes a SL este mediul care susține 

participarea studenților la activitățile comunitare. Îl înțelegem ca fiind crearea 

unui mediu care încurajează interesul pentru lucrurile din jurul nostru și 

interesul pentru a-i ajuta pe alții în care activitățile elevilor din comunitate sunt 

susținute și apreciate. Acest mediu este uneori dezvoltat „automat” în unele 

școli; în altă parte, trebuie să fie lucrat și poate fi unul dintre obiectivele 

introducerii SL în instituție. Un astfel de mediu favorizant SL este modelat în 

mare parte de atitudinea conducerii universității / facultății / departamentului 

față de activitățile către comunitate, dar și de atitudinea altor profesori și a altor 

categorii de personal. 

 

Atunci când prezentați ideea introducerii SL în conducerea universității / 

facultății / departamentului dumneavoastră, se recomandă să vă concentrați în 

principal pe explicarea beneficiilor SL în mediul instituțional. Atunci când 

implementați SL în mediul instituțional, fără ca acest mediu să fi avut 

experiență anterioară cu SL, este necesar să se ia în considerare modul în care 

va fi încadrată acțiunea SL. De exemplu, SL ar putea fi prezentat ca un 

instrument pentru a ajuta studenții să își dezvolte sensibilitatea socială față de 

mediul în care vor lucra în viitor. Pe de altă parte, SL ar putea fi încadrată ca 

domeniu de pregătire pentru acumularea de experiență practică care va fi 

benefică pentru cariera lor viitoare. În unele cazuri, SL este înrădăcinată în 

planul strategic și operațional al universității, facilitând astfel includerea 

componentei SL în programele de învățământ. În cazul în care nu există sprijin 

pentru implementarea SL în documentele instituționale strategice, profesorii ar 

putea fi motivați să introducă SL ca o metodologie pedagogică nouă, care ar 
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putea conta pentru criteriile de promovare pe care trebuie să le îndeplinească. 

Uneori, introducerea de noi practici pedagogice fără sprijin strategic poate fi 

perceptută pozitiv, ca un impuls pentru schimbare. 

 

 

Care este atitudinea dumneavoastră față de serviciile către comunitate? 

 

Dacă doriți să dezvoltați o experiență de tip SL în mediul instituțional în care 

vă aflați, ar trebui să încercați să răspundeți sincer la întrebarea cu privire la 

atitudinea dumneavoastră față de activitățile către comunitate și de ce ați decis 

să abordați acest subiect. Cu toate că nu există o listă a motivațiilor „corecte”, 

cu cât veți putea să răspundeți la această întrebare mai exact, cu atât acțiunile 

vor fi mai transparente și mai motivante pentru dvs. și pentru studenți. Nu 

există un răspuns corect la întrebarea dacă experiența anterioară a activităților 

în comunitate este esențială pentru SL. A vorbi cu cineva despre un lucru pe 

care nu l-ai experimentat singur poate fi adesea dificil și s-ar putea să nu păreți 

deosebit de convingător. Adesea, atunci când se prezintă studenților informații 

noi, aceștia vor tinde să afle despre experiența dvs. legată de informațiile 

respective. În calitate de profesor, sunteți încă un model pentru tineri, de aceea 

este recomandat să le oferiți un exemplu personal în legătură cu informațiile. 

 

Pregătirea strategiei SL în sine se bazează pe mai multe etape. Aceste etape, deși 

nu trebuie obligatoriu să se urmeze una după alta, sunt interconectate, iar 

rezultatul uneia ar putea afecta și configura pasul următor. În pregătirea 

implementării SL: 

 

 

Etapa 1: Analizați nevoile școlii 

Etapa 2: Analizați nevoile elevilor 

Etapa 3: Analizați nevoile comunității și a organizațiilor din 

comunitate  

Etapa 4: Stabiliți obiective pentru implementarea strategia SL  

Etapa 5: Identificați structurile de sprijin. 

 

 

Etapa 1. Analiza nevoilor școlii  

 

Când analizați nevoile școlii, puteți utiliza analiza SWOT clasică. Gândiți-vă la 

punctele forte și punctele slabe ale școlii / facultății dvs. și la oportunitățile și 

amenințările care se regăsesc în mediul extern. Desigur, strategia de tip SL și 

implementarea acesteia s-ar putea să nu răspundă tuturor nevoilor identificate 

în analiza SWOT, dar poate fi un răspuns la unele dintre ele. 
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Etapa 2. Analiza nevoilor studenților 

 

SL este recomandat să fie adaptat la nevoile studenților și la nivelul lor de 

dezvoltare psihosocială și profesională (Xing - Hok Ka Ma, 2010). Analiza 

nevoilor elevilor în procesul de implementare a SL este strâns legată de analiza 

nevoilor școlii, deoarece studenții fac parte din ea. Când vă întrebați care sunt 

nevoile studenților în legătură cu aplicarea SL, puteți utiliza mai multe metode 

și tehnici: interviu, sondaj, chestionare, focus grupuri și altele. Cartografierea 

nevoilor poate de asemenea clarifica direcția (ulterioară) a implementării SL la 

nivel instituțional, dar în raport cu itinerarul profesional al studenților. În 

conformitate cu acest aspect, merită menționat faptul că schimbarea recentă a 

curriculumului are în vedere cadrul European de calificare pentru un anumit 

domeniu, prin urmare, activitățile SL în legătură cu conținutul curricular ar 

putea fi o sursă de abilități, cunoștințe și competențe de care au nevoie studenții 

pe piața muncii. 

 

 

Etapa 3. Analiza nevoilor comunității 

 

Cartografierea nevoilor comunității are ca scop selectarea organizațiilor care au 

nevoi reale care ar putea fi abordate în activitățile SL, în timp ce angajații și 

personalul sunt dispuși să accepte și, eventual, să coordoneze/ ghideze 

studenții în timpul activităților de tip SL (Xing - Hok Ka Ma, 2010). Formularele 

pe care le putem folosi pentru a cartografia nevoile organizațiilor / 

comunităților sunt diverse, cum ar fi: interviuri personale, scrisori oficiale, 

sondaje etc. Studenții pot fi implicați și în cartografierea nevoilor comunității. 

Câteva sfaturi despre cum să procedați la cartografierea nevoilor comunității 

sunt enumerate mai jos: 

• Accesați organizațiile cu care departamentul / instituția dvs. 

lucrați pentru a vă oferi experiența profesională a studenților; 

• Adresați-vă unui centru de voluntariat; 

• Accesați consiliul admnnistrativ al orașului sau municipalitatea, 

acestea pot fi o sursă de oferte diferite, la fel ca fondatorii 

diferitelor organizații care pot avea nevoie de voluntari; 

• Vizitați parohiile, bisericile, bibliotecile, muzeele, spitalele locale; 

• Cereți organizațiilor non-profit să ofere opțiuni suplimentare; 

• Identificați inițiativele informale și grupurile de oameni care au 

decis să facă față unei probleme din orașul sau municipalitatea 

dvs. sau au decis să desfășoare un eveniment local. 



CAPITOLUL 4. Cum se planifică și implementează un curs de tip Service-Learning 
 

36 

În această etapă, sarcina nu este de a crea o listă completă a tuturor 

posibilităților de a contacta agenții comunității pentru analiza nevoilor lor. Mai 

degrabă, doriți să le arătați studenților care pot fi opțiunile lor. Calitatea muncii 

pentru studenți poate fi foarte diferită în organizații, așa că încercați să aflați cât 

mai multe despre organizație și sistemul său de lucru atunci când lucrați 

îndeaproape. Interesul studenților vă poate ajuta, de asemenea, să vă decideți 

cu cine să lucrați. Amintiți-vă, totuși, că oamenii evită în mod natural să lucreze 

cu acele grupuri țintă cu care nu au experiență. 

 

 

Etaoa 4: Stabiliți obiectivele pentru implementarea SL  

 

Așa cum a recomandat autorii manualului An Asset Builder's Guide to Service-

Learning (Roehlkepartain, Griffin-Wiesner, Byers, Nelson, 1999), este important 

să stabiliți care sunt obiectivele generale ale învățării serviciilor în școala dvs. 

înainte de a planifica învățarea serviciilor. proiectează sau implementează 

serviciile-învățare în materiile predate. Aceste obiective sunt împărțite în trei 

grupuri: 

• Obiective pentru creșterea și dezvoltarea studenților 

• Obiectivele de învățare 

• Obiectivele serviciului. 

 

Punctul de plecare pentru stabilirea obiectivelor ar trebui să fie rezultatele 

analizei nevoilor din etapele anterioare. Pe baza nevoilor identificate, puteți 

specifica: 

• Obiectivele implementării SL în raport cu școala / facultatea / 

departamentul (Care sunt posibilitățile de implementare a SL în raport 

cu școala / facultatea / departamentul dvs.? Ce ar trebui să 

implementeze SL în strategia școlii dvs. în ceea ce privește beneficiile?); 

• Obiectivele implementării SL în raport cu studenții (Ce cunoștințe, 

abilități, atitudini, competențe doriți ca elevii dvs. să se dezvolte cu 

această strategie? Ce ar trebui să învețe?); 

• Obiectivele implementării serviciilor în relație cu comunitatea (Care sunt 

obiectivele dvs. de implementare a SL bazate pe comunitate? Care este 

impactul preconizat asupra comunității implementării SL în școala 

dvs.?). 
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Etapa 5: Identificarea structurilor de sprijin a SL  

 

Înainte de a începe, aflați ce resurse sunt disponibile în instituția dvs. pentru a 

vă ajuta să dezvoltați cursul SL. 

 

 

(b). Planificarea unui curs bazat pe SL 

 

Ultimul pas în pregătirea și planificarea implementării SL într-un anumit curs, 

este să ne gândim la subiectul cursului, adică stabilirea obiectivelor sale, 

condițiile de finalizare, conținutul, planul tematic și metodele de predare. În 

Produsul 3 al proiectului SLIHE (www.slihe.eu), puteți găsi câteva exemple de 

cursuri bazate pe strategia SL. 

 

În conformitate cu Heffernan (2001), cursurile bazate pe SL ar trebui să: 

• Includă serviciul ca obiectiv exprimat. 

• Descrie clar cum va fi măsurată experiența de serviciu. 

• Descrie natura proiectului SL. 

• Precizeze rolurile și responsabilitățile studenților în proiect. 

• Definiească nevoia (nevoile) pe care le adresează serviciul. 

• Precizeze modul în care studenții se așteaptă să demonstreze ce au 

învățat în proiect (jurnal, lucrări, prezentări). 

• Prezinte sarcini de curs care leagă serviciul cu conținutul cursului. 

• Includă o descriere a procesului de reflecție. 

• Includă o descriere a așteptărilor pentru diseminarea publică a activității 

studenților. 

 

Mai jos puteți găsi câteva sfaturi pentru pregătirea cursului bazat pe SL: 

• Reveniți la rezultatele învățării cursului dvs. - asigurați-vă că SL este una 

dintre metodele corecte pentru realizarea lor; 

• Mărimea grupului - câți studenți aveți? Îi puteți angaja în mod semnificativ 

pe toți? 

• „Micul este frumos” - dacă este prima experiență cu pedagogia SL, începeți 

planificarea în pași mici (de exemplu, proiect mic, grupuri mai mici de 

studenți, un partener comunitar); 

• Dezvoltați-vă curricula / programul la timp - gândiți-vă cu atenție la 

potențialele metode interactive pe care le puteți utiliza în cursurile dvs.; 
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• Luați în considerare timpul necesar pentru a aproba administrativ orice 

modificare a curriculumului. În unele cazuri poate fi o procedură extrem de 

flexibilă, în altele poate fi destul de formală și consumatoare de timp; 

• Gândiți-vă la răspunsurile la aceste întrebări: Cum veți verifica interesele, 

nevoile și prioritățile comunității cu care veți lucra? Cine va decide ce 

activitate / activități vor fi dezvoltate în comunitate? Cine participă la 

procesul de diagnostic a nevoilor? Reprezentanții comunității vor fi 

beneficiari, colaboratori sau co-protagoniști ai proiectului SL? 

• Asigurați-vă că verificați diverse probleme legale legate de securitatea / 

asigurarea studenților și reglementările GDRP; 

• Gândiți-vă cum puteți promova SL și cursul dvs. în rândul studenților (mai 

ales dacă este ca un curs opțional) și cum puteți motiva implicarea lor; 

• Gândiți-vă la întrebările următoare: Ce legături va avea proiectul SL cu fișa 

de disciplină? Ce alte discipline ar putea beneficia de pe urma proiectului 

SL/ a serviciului respectiv către comunitate? Cum le-am putea invita să 

participe? Ce mecanisme instituționale ar susțin conectarea proiectului SL 

cu conținutul curricular? Sunt obiectivele stabilite atât pentru serviciu, cât și 

pentru învățare? Cum se conectează S și L, cum este generată această 

legătură? 

 

 

2. IMPLEMENTAREA 

 

Implementarea se referă la asigurarea resurselor, acordurilor formale, 

implementarea și gestionarea serviciului și dezvoltarea simultană a conținuturilor 

legate de învățare, înregistrarea a ceea ce se face, discuții despre realizări 

intermediare, ajustări etc. (Regina, 2017). Pregătirea studenților pentru 

implementarea activităților SL este legată de obiectivele educaționale clare ale 

subiectului și de posibilitatea aplicării lor în organizații / comunități. Studenților 

învață ce se așteaptă de la ei și ce se pot aștepta de la o activitate SL, precum și ce 

cunoștințe, abilități și informații sunt necesare pentru a desfășura activitatea și a 

învăța etapele de bază ale SL. 

În pregătirea activității SL, se recomandă indicarea necesității unei abordări sensibile 

și sensibile a persoanelor cu care vor lucra studenții. O altă recomandare este de a 

aborda motivația studenților, de aceea este necesar să se analizeze motivele pentru 

aderarea la activitatea SL sau să se găsească legătura potrivită între subiect și 

activitățile în care sunt deja implicați. 
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După ce cursul bazat pe SL a început:  

• Asigurați-vă că împărtășiți toate informațiile despre curs cu studenții dvs. 

(de exemplu, ce veți face, cum veți susține acest curs și cu cine veți colabora 

cu toții, ce este de așteptat de la ei) și stabiliți la dispoziție canale de 

comunicare (de exemplu, grup Facebook, platformă de cursuri online); 

• Partajați principiile SL cu studenții dvs. (de exemplu, asigurați-vă că 

discutați importanța aprecierii cunoștințelor care provin din comunitate, a 

reciprocității în acest proces); 

• Definiți regulile de lucru și grupurile / rolurile împreună cu studenții dvs., 

precum și drepturile și obligațiile cu privire la problemele etice și legale (în 

comunicarea cu partenerii, în raportare); 

• Gândiți-vă la implicarea elevilor în procesul de luare a deciziilor cu privire 

la subiectul proiectului și cum va fi abordat, de exemplu: în care momente 

ale procesului sunt implicați studenții (diagnostic, planificare, 

implementare, evaluare etc.) ? În ce feluri? Proiectul include diferite 

activități la care diferiți elevi pot participa în funcție de abilitățile / 

competențele / capacitățile lor? 

 

Un aspect important al implementării strategiei SL este rolul cadrelor didactice în 

procesul de pregătire, acțiune, reflecție, evaluare, premii și sărbători. Acest rol 

depinde de modelul SL, dar se referă în principal la crearea unui spațiu de învățare 

prin intermediul serviciului în comunitate. Încercați să urmați câteva dintre 

recomandările noastre enumerate mai jos: 

• Nu vă asumați complet responsabilitatea pentru ideile sau forma 

activităților de tip SL care au fost propuse de către studenți. Asigurați-vă că 

studenții simt că proiectul SL este al lor. Explicați clar studenților care sunt 

rolurile lor și oferiți o listă de verificare cu activitățile cheie, dacă au nevoie. 

• Încercați să abandonați ideea modului în care dumneavoastră ați planifica 

sau implementa activitatea de tip SL; rețineți că sunteți doar un consilier în 

crearea sa. Este posibil să aveți o idee complet diferită de planificare SL în 

comparație cu cea a studenților. 

• Oferiți spațiu pentru întâlnirile studenților, pentru consultări legate de 

ideile lor, , precum și pentru împărtășirea experiențelor pozitive și negative. 

• Nu toate proiectele SL vor reuși. Pot să apară păreri de rău, mai ales dacă 

ideile studenților sunt interesante și utile. Totuși, nu încercați să salvați 

fiecare proiect prin mijloacele dvs. și rețineți că se poate învăța prin eșec. 

• Fii activ și tu! Dacă studenții decid să ecologizeze un anumit spațiu, să facă 

ateliere pentru copii sau să viziteze un centru pentru vârstnici, implicați-vă 
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și voi. Implicarea profesorului poate consitui o sursă de motivație 

importantă și va da un exemplu studenților. 

• Nu rezolvați imediat problemele care apar într-o echipă de studenți. Munca 

în echipă și învățarea rezolvării problemelor contribuie, de asemenea, la 

dezvoltarea competențelor vitale în viață. Așteptați-vă că la un moment dat 

studenții vor avea nevoie de sprijin în ceea ce privește abilitățile de tip soft, 

cum ar fi managementul timpului, rezolvarea conflictelor, munca în echipă, 

coordonare, comunicare. 

• Lăsați studenții să simtă sprijinul dvs. activ („fiți acolo pentru ei, dar nu în 

calea lor”). 

 

 

3. TESTARE ȘI EVALUARE 

 

Testarea este definită ca metodă de evaluare a nivelului pe care studenții l-au 

atins în învățare (la nivel academic) și a rezultatelor referitoare la SL pe care 

cadrul didactic le-a stabilit la începutul cursului. Modul în care este realizată 

testarea este reflectat în doi factori majori: 

a) reglementări instituționale în privința evaluării studenților și 

b) natura cursului și a învățării (academice) și rezultatele SL. 

Efectele SL pot fi testate ca orice alte rezultate academice, cu mențiunea că 

studenții sunt notați pentru rezultatele lor academice, nu pentru orele petrecute 

în cadrul serviciului derulat. 

 

Evaluarea reprezintă feedback-ul diferitelor părți din cadrul procesului de SL. 

Scopul feedback-ului nu este de a nota sau evalua, ci de a obține opinii și reflecții 

asupra întregului proces. Scopul este de a reflecta asupra reușitei ciclului de 

învățare pentru toți partenerii implicați și de a crea planuri pentru 

îmbunătățirea următorului ciclu de învățare. Nu există proiecte de tip SL 

perfecte. Fiecare proiect necesită evaluare nu doar asupra conținutului, ci 

asupra întregului proiect. Astfel, evaluarea poate consta în: 

a) studenții evaluează profesorul și partenerul din comunitate; 

b) partenerul din comunitate evaluează studenții și profesorii; 

c) profesorii evaluează partenerul din comunitate; 

d) profesorii se auto-evaluează, pe baza tuturor evaluărilor realizate. 

 

Se recomandă evitarea creării unei liste lungi de întrebări, care poate fi 

obositoare pentru toți cei implicați. Este importantă evidențierea aspectelor 

critice, care vor releva natura experienței, opinii și atitudini ale diferiților 
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parteneri referitor la proiect. Atunci când se creează întrebările pentru evaluare, 

se recomandă luarea în considerare a întrebărilor care fac referire la procesul 

proiectului, contextul proiectului, sau conținutul proiectului. Mai jos sunt 

oferite exemple de itemi/ întrebări care pot fi utilizate de studenți pentru 

evaluarea profesorilor: 

• Profesorul a prezentat suportul de curs la începutul cursului. 

• Profesorul are cunoștințe referitoare la conținutul cursului. 

• Profesorul a fost deschis la discuții și comunicare. 

• Profesorul a explicat materialele în manieră adecvată, ușor de înțeles. 

 

 

4. ÎNCHEIERE ȘI CELEBRARE   

 

Orice proiect de SL are un moment de început definit formal și un moment de 

încheiere. Dat fiind faptul că este un proiect care abordează nevoile reale ale 

unei locații din cadrul comunității, studenții/ partenerii și cadrul didactic pot fi 

confruntați cu o varietate de probleme referitoare la încheiere. Astfel de 

probleme pot fi: partenerul poate continua să abordeze studenții pentru a 

realiza activități după finalizarea semestrului, partenerul din comunitate 

solicită cercetări suplimentare din partea studenților și cadrului didactic, 

comunitatea dorește să prelungească proiectul de SL, reprezentantul din partea 

comunității a fost înlocuit cu altă persoană, care poate solicita clarificări despre 

începutul proiectului și cere modificări în raportul final etc. 

 

Câteva propuneri de elemente pentru încheierea unui proiect de SL sunt: 

• Studenții finalizează raportul scris la timp și organizează o prezentare a 

acestuia pentru partenerul din comunitate; 

• Poate fi organizat un eveniment pentru promovarea rezultatelor proiectului. 

Media sau altă a treia parte (prodecan, director de departament, manager a 

partenerilor din comunitate, membru sau client al partenerului din 

comunitate) poate fin prezentă la prezentarea formală; 

• Partenerul din comunitate poate scrie o scrisoare de apreciere în care să 

specifice faptul că scopurile proiectului de SL au fost atinse, că a primit 

raportul scris și datele solicitate la începutul proiectului și că întregul proiect 

este finalizat. Prin semnarea scrisorii, partenerul din comunitate confirmă 

faptul că nu există solicitări suplimentare din partea studenților/ 

profesorilor; 
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• Cadrul didactic poate organiza o întâlnire cu partenerul din comunitate 

după prezentările studenților și discuta beneficiile proiectului, precum și 

ariile în care se pot face îmbunătățiri. 

 

Celebrarea este considerată un moment valoros pentru planificarea și discutarea unor 

proiecte noi pentru semestrul următor. Partenerii din comunitate pot continua 

interacțiunile cu studenții în variate maniere. Studenții pot începe să lucreze sau să 

facă acțiuni de voluntariat pentru partenerii din comunitate, însă trebuie să fie clar 

faptul că profesorul nu forțează această relație și nu este responsabil pentru relația de 

dupăîncheierea proiectului de SL. Un exemplu de formular de evaluare a SL pentru 

partenerul din comunitate este inclus în Anexa 2. 

 

Proiectul de SL este unul complex, iar pentru unii dintre studenți, în acea etapă de 

viață, poate fi perceput ca experiență de învățare stresantă. Evenimentul celebrării SL 

reprezintă momentul creării relațiilor informale și adeseori al reflecției pozitive asupra 

unor momente stresante din cadrul proiectului de SL. De exemplu, acesta poate fi un 

simplu ”discurs de mulțumire” la finalul prezentărilor studenților, organizarea unei 

prezentări speciale pentru media/ membri/ manageri ai partenerilor din comunitate, 

o mică petrecere sau alt tip de eveniment în cadrul școlii sau în spațiul public sau în 

spațiul partenerului din comunitate. Participanții (parteneri din comunitate, studenți, 

cadre didactice) primesc o scrisoare de recomandare pe care o pot utiliza pentru relații 

publice, pentru îmbogățirea CV-ului sau pentru promovare. Menținerea contactului 

dupăîncheierea proiectului de SL poate fi benefică pentru viitoare proiecte de SL. 

 

 

5. REFLECȚIA 

 

Reflecția înainte, în timpul și după cursul cu componenta de SL, sau în procesul 

de planificare a tranziției de la activitatea orientată spre comunitate la SL, 

permite studenților să devină conștienți de emoții și de procesul de învățare în 

derulare, să-și consolideze cunoștințele și să aducă o contribuție substanțială la 

instituția de învățământ din care fac parte, precum și să devină conștienți de 

rolul lor ca cetățeni activi. Reflecția din cadrul SL este văzută ca proces de 

construcție de semnificații care ghidează studentul prin experiențe orientate 

spre comunitate, facilitând înțelegerea în profunzime a relațiilor și conexiunilor 

(procedurale și eficiente) dintre experiențele și conceptele SL (Fig. 7). 

Componenta de reflecție este considerată liantul care asigură continuitatea 

învățării și asigură progresul individului care învațăși a societății, în manieră 

interconectată (Rodgers, 2002; Copaci & Rusu, 2016). 
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Figura 7. Rolurile reflecției în Service-Learning 

(creată de autori) 
 

Mai multe informații despre reflecție ca parte integrată a SL sunt oferite în următorul 
capitol al manualului. 
 
 

6. COMUNICARE ȘI PROMOVARE 
 

Comunicarea este un proces continuu între participanții la proiect, derulat între 

instituție, parteneri din comunitate, comunitatea per ansamblu. Un proiect 

optim de SL implică crearea unor canale de comunicare eficiente între 

participanții la proiect și între participanți și comunitate. Acestea ajută la 

răspândirea informației, atragerea unui număr mai mare de participanți, 

creșterea conștientizării ariilor problematice pe care proiectul este axat și 

extinderea activităților și reușitelor. Comunicarea promovează experiențe de 

învățare noi și permite transformarea invizibilului în vizibil: învățare specifică 

referitoare la procese de comunicare, vizibilitatea proiectului și angajamentul 

civic al tinerilor (Regina, 2017). 

 

Este util de reținut faptul că perioada de timp a implementării SL în cadrul unui curs 

(ex., un semestru) poate fi stresantă pentru studenți. Notele acestora pot depinde de 

scopurile proiectului, care pot sau nu să fie atinse, precum și de factori de mediu care 

nu pot fi controlați mereu, de comunicarea optimă cu partenerii din comunitate, care 

nu întotdeauna iau în considerare orarul cursurilor studenților. Astfel, comunicarea 

cu toate părțile a scopurilor realiste, a termenelor limită și expectanțelor reprezintă 

punct central al proiectului. 

 

Promovarea este o parte importantă a proiectului, în special dacă scopul este de 

a implementa SL pe termen mai lung decât un an universitar. După încheierea 

oficială a proiectului și evaluărilor pe care toate părțile le-au îndeplinit, este 

timpul ca profesorul să reflecteze asupra experienței și să planifice scopuri 
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pentru generația următoare de studenți. Întotdeauna există părți cu feedback 

pozitiv și părți cu feedback negativ. La acest moment, se pot purta discuții 

despre procesul parcurs și se pot lua decizii pentru viitoare îmbunătățiri. 

Profesorul va organiza o întâlnire sau va vorbi cu părțile interesate, în special 

cu partenerii din comunitate, și va face planuri pentru viitor. 

 

Feedback-ul din partea partenerilor din comunitate, studenților și profesorilor poate 

fi cules sub forma digitală, video sau a recenziilor scrise sau a unor scurte rapoarte. 

Scopul este utilizarea materialului pentru generațiile viitoare de studenți atunci când 

este prezentat proiectul, pentru parteneri din comunitate atunci când se solicită 

cooperarea acestora sau pentru reprezentanți oficiali ai Instituțiilor atunci când se 

solicită resurse suplimentare sau bani din proiecte instituționale sau comunitare. 

  

 

7. MONITORIZARE ȘI DOCUMENTARE 

 

Păstrarea unei monitorizări și documentații continue a proiectului este un aspect 

critic, adeseori trecut cu vederea, a calității experienței de SL. Monitorizarea și 

documentarea învățării și acțiunilor întreprinse de-a lungul proiectului, și nu doar 

după ce proiectul a fost finalizat, asigură informații valoroase pentru procesul 

reflecției, pentru evaluare, precum și pentru promovarea proiectului. Există 

multiple modalități de a documenta stadiile și procesele proiectului de SL. Acestea 

pot fi realizate în modalități (jurnal, portofoliu, carnet de notițe, dosar al 

proiectului, blog, pagină web etc.) și forme variate (scrisă, audio-vizuală, 

multimedia). 

 

Documentarea, în contextul proiectelor de SL, poate semnifica trimiterea unor 

rapoarte cu scopul de a demonstra beneficiile pe care proiectul de SL le-a adus în 

experiența de învățare a studenților sau în cadrul nevoilor comunității. Rapoartele pot 

fi trimise la Consiliul Departamentului sau la Decan (nivel academic), uneori cu scopul 

obținerii unor granturi sau la solicitarea partenerului din comunitate, în contextul 

cooperării cu Universitatea. În toate rapoartele este importantă protecția datelor cu 

caracter personal (GDPR) și precauția ridicată față de materialul care va fi transmis 

publicului și va fi publicat online. Pentru detalii, se pot consulta documentele de pe 

pagina “The EU General Data Protection Regulation (GDPR)“- https://eugdpr.org/și 

se poate solicita consilierea personalului juridic din cadrul instituției. 

 

https://eugdpr.org/


 

45 

 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL 5. 
Reflecția în Service-Learning 

 
 

5.1. Definiții ale reflecției 

 

Termenul ”reflecție” provine din cuvântul latin reflexio (reflecție, oglindire) și 

reflektere (reflecta) și poate fi înțeles ca mod de bază de a învăța prin experimentare. 

Reflecția oferă studenților oportunitatea de a gândi critic pe marginea 

experiențelor și de a explora propriile valori, opinii și credințe. Are un impact 

personal, prin producerea dezechilibrelor utile care conduc la schimbare, 

reprocesare, reconstrucție a modalităților de procesare a informației. De asemenea, 

oferă loc pentru întrebări, pentru schimburi reciproce de idei, experiențe și abilități 

de rezolvare de probleme, precum și pentru găsirea soluțiilor la probleme 

comunitare pentru care se planifică sau se realizează activități de SL. 

 

După cum a fost adeseori subliniat în literatura din domeniul pedagogiilor orientate 

spre comunitate, principala misiune a strategiei de SL este de a integra serviciile cu 

sens în comunitatea de învățare. Totuși, învățarea prin intermediul serviciilor nu se 

petrece automat la studenți și necesită facilitare din partea profesorilor. Prin urmare, 

este important ca în teoria și practica SL să se sublinieze faptul că reflecția pe baza 

experiențelor reprezintă cheia înțelegerii importanței întregii activități de SL, precum 

și modalități de transfer a noilor experiențe în conținuturi de învățare și în experiențe 

de viață personale. 

 

Reflecția este considerată ”ingredient” cheie care transformă experiențele de la 

activitatea de SL la învățare și are rol vital în creșterea conștientizării și 

transformării SL în pedagogie critică, având potențial de a determina transformare 

personalăși schimbare socială (Jacoby, 2015). Aceasta ajută studenții să lege 

informațiile de la cursuri sau din texte studiate cu experiențe din cadrul serviciilor, 

în direcția propriei dezvoltări și a înțelegerii mai bune a conținuturilor studiate, 

astfel aprofundând procesul de învățare și contribuind la dezvoltarea personală. 
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Reflecția este trăsătură esențială comună tuturor programelor de SL, deoarece 

aceasta oferă spațiul pentru aplicarea gândirii critice a studenților și constituie 

parte a antrenării abilităților metacognitive în învățământul superior. Eylerși colab. 

(2001) consideră că învățarea care are lor în cadrul ciclului reflecției și acțiunii 

capacitează studenții să vorbească despre ceea ce au învățat prin experiență, în 

relație cu conținuturile predate la cursuri. 

 

Reflecția din SL oferă spațiu pentru comunicarea interpersonală, auto-evaluare, 
construirea responsabilității civice și a sentimentului de apartenență. De asemenea, 
aceasta reprezintă un proces de construcție de semnificații care poate conduce la 
schimbări relevante, transformatoare, pentru student, în special atunci când 
asumpțiile inițiale și premisele de la care acesta pornește sunt invalide sau lipsite de 
autenticitate. Pentru ca reflecția să fie transformatoare, aceasta trebuie să implice 
gândirea criticăși sădevină reflecție critică. O comparație utilăîntre reflecție și reflecția 
critică poate fi consultată în tabelul de mai jos (fig. 1, apud Deeley, 2015). 
 
 

Reflecție 

 

  

Reflecție critică 

 

• Privire în urmă spre evenimente și 
experiențe; 

• Implică reamintirea trecutului;  

• Poate avea ca rezultat înțelegerea 
mai profundă, conștientizare mai 
ridicată; 

• Nu implică evaluarea aspectelor 
asupra cărora se centrează; 

• Presupune conștientizarea 
aspectelor ignorate. 

 • Reflecție asupra ipotezelor formulate; 

• Investigare cu scop clar, cu sens, care 
presupune acordarea unei importanțe 
ridicate subiectului; 

• Testează validitatea și acuratețea 
proceselor mentale; 

• Acțiunea de identificare, combatere a 
propriilor asumpții, în vederea 
dezvoltării unora noi; 

• Implică partea emoțională, determină 
schimbare, poate produce chiar 
disconfort și rezistențe; 

• Element esențial al învățării 
experiențiale. 

 
Figura 8. Analiză comparativă între reflecție și reflecție critică (apud Deeley, 2015). 

 

 

5.2. Modele ale reflecției critice 
 

Au fost dezvoltate modele variate ale reflecției critice, care descriu etapele procesului 

care poate fi urmărit pentru atingerea eficienței în procesul reflecției, precum și 

nivelele la care reflecția are loc. Un model reprezintă un proces ciclic de construcție și 

reconstrucție a soluțiilor potențiale la probleme critice, urmat de reflecția asupra 

conexiunilor dintre datele inițiale, noile informații și formularea alternativelor. Scopul 
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final al reflecției critice reprezintă acțiunea în sine, bazată pe soluția găsită, urmată de 

reflecția continuă asupra rezultatelor acțiunilor. 

 

Unul dintre cele mai utilizate și implementate modele ale reflecției critice este Modelul 

DEAL (Ash și Clayton, 2009, Fig. 2). Modelul oferă o perspectivă asupra procesului 

reflecției critice, care pornește de la angajarea efectivăîn cadrul serviciului, la 

examinarea aspectelor variate (dezvoltare personală, responsabilitate socială, conținut 

al cursului), la articularea învățării, un proces continuu care susține natura 

transformatoare a SL pentru valorile, opiniile, acțiunile studenților, în relație cu 

conținuturile învățării oferite de către profesor. 

 

 
Figura 9. Modelul DEAL al reflecției critice 

(apud Ash și Clayton, 2009). 
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5.3. Nivele ale reflecției în Service-Learning 
 

Deoarece SL nu se referă doar la munca individuală a persoanei, ci este adeseori muncă 

de echipă ca parte a activității de SL, reflecția necesită să aibă loc la mai multe nivele, 

pentru a facilita comunicarea interpersonală, auto-evaluarea și construirea 

responsabilității civice: 

• Nivelul intrapersonal – se aplică auto-cunoașterii, reprezintă auto-reflecția 

emoțiilor, cunoștințelor, experiențelor și abilităților persoanei. Câteva întrebări 

de reflecție la acest nivel pot fi: ”Ce ați învățat despre voi înșivă? Ce a fost cel 

mai dificil/ simplu? Puteți explica de ce? Ce lucruri noi ați învățat?” 

• Nivelul interpersonal – reprezintă reflecția acțiunilor în cadrul grupului și 

împărtășirea experiențelor din cadrul lucrului în grup, în timpul cărora are loc 

învățarea socială, de ex. căutarea punctelor de învățare a studenților unii de la 

alții. Câteva întrebări de reflecție la acest nivel ar putea fi: ”Ce ați învățat despre 

ceilalți membri de grup? Ce ați învățat despre voi înșivă din munca de grup? 

Care au fost capacitățile grupului vostru?” 

• Nivelul aplicației – reprezintă transferul a ceea ce se dobândește și se aplică 

din experiențăși reflecția care îi urmează, căutarea interconexiunilor 

experiențelor cu noțiunile teoretice. Câteva întrebări de reflecție la acest nivel 

pot fi: ”Cum puteți utiliza ceea ce ați învățat din această experiență pentru 

sarcinile aferente cursului și pentru viața voastră? În ce altă situație puteți folosi 

aceste lucruri? Ce ați recomanda altora?” 

 

 

Reflecția în procesul implementării SL 

 

Reflecția este considerată adeseori element cheie în înțelegerea importanței întregii 

activități de SL. În mod ideal, reflecția are loc înainte, în timpul și după activitatea 

de SL (apud Deeley, 2015, York-Barr, Sommers, GhereandMontie, 2001; Fig. 10). 

 
Figura 10. Tipuri de reflecție în Service-Learning (create de autori) 
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Reflecția pre-serviciu – Așteptări în faza de pregătire 

 

Reflecția continuă poate fi realizată spontan, însă recomandabil este să se creeze un 

interval structurat dedicat reflecției, ca parte a proiectului de SL. La începutul 

procesului de învățare, este de utilă aflarea a ceea ce cunosc studenții. Care sunt ideile 

și opiniile lor inițiale? Care sunt expectanțele acestora? Ce cred despre ceea ce vor 

învăța și cum se simt în raport cu acest lucru? Dacă situația permite, se poate pregăti 

o întrebare pentru studenți la care să răspundăîn cadrul activității de SL, sau se poate 

da o problemă spre rezolvare. Acest lucru îi poate ajuta să fie mai atenți și mai 

interesați de nevoi specifice. 

 

 

Reflecția în timpul serviciului 

 

Se va observa la ce anume sunt atenți studenții. Ce discută între ei? Cum se comportă? 

Se pot lua notițe, care vor ajuta la reflecția finală. În timpul reflecției la fața locului, în 

această etapă, studenții exprimă uneori gândurile lor prin idei sau recomandări care 

vor crește impactul activităților lor și vor aprofunda experiența pe care o vor dobândi. 

 

Reflecția post-serviciu 

 

Acest tip de reflecție este recomandat să fie realizată cât mai curând posibil la finalul 

proiectului de SL. Aceasta reprezintă o privire retrospectivă, în căutare de legături 

dintre rezultate ale activității și rezultatele învățării. Această reflecție face posibilă 

privirea în viitor, deoarece arată cum experiența dobândită poate fi utilizatăîn 

următoarea activitate. Este un proces care servește ca retrospectivă a pierderilor și 

câștigurilor din experiențe trecute, a ceea ce a fost atins și în același timp este un proces 

care vizează conectarea experienței de activități viitoare și contexte sociale mai largi. 

Se pot utiliza proceduri variate de reflecție, iar înainte de a discuta despre activitatea 

realizată, studenților li se va cere să noteze răspunsuri la sugestii de discuție variate. 

Unicitatea experiențelor individuale este astfel păstrată, iar fiecare dintre participanți 

va avea ceva de spus în discuție. Studenții cu mai multă experiență este nevoie ca ei 

înșiși să sugereze un proces de reflecție pentru ei înșiși și colegii de grupă. Se va cere 

studenților sățină cont de sugestii atunci când își prezintă activitățile. 

 

Printre rezultatele potențiale ale reflecției critice, Deeley (2015) a identificat: 

schimbarea, disconfortul, crearea de sensuri, conștientizarea și practica. Exemple de 

întrebări care pot fi utilizate în procesul de reflecție sunt oferite în Anexa 3. 
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5.4. Activități de reflecție utilizate în SL 
 

Nu există activități universal valabile atunci când se realizeză reflecția în SL. Pot fi 

utilizate diferite tipuri de reflecție – de la reflecții individuale scrise, la împărtășirea 

experienței și reflecție în grupuri de studenți, precum și sub forma unor workshop-uri 

cu participarea clienților și angajaților organizațiilor/ comunității. Atunci când se 

creează spațiu pentru reflecție în activități de SL, este important să se țină cont de 

faptul că: 

• Activitățile de reflecție trebuie planificate atent și cu precizie și utilizate 

rational; 

• Reflecția trebuie realizată în mod continuu; 

• Activitățile de reflecție trebuie coroborate cu claritate în cadrul experienței de 

SL cu standardele și curriculumul academic a materiei în cauză. 

 

Reflecția poate fi dezvoltată prin multiple activități: scriere sau alte tipuri de exprimare 

creativă, discuții de grup în sala de curs, utilizarea citatelor, scrierea unor eseuri. 

Acestea pot fi păstrate în jurnale, rapoarte de activitate, lucrări de cercetare, pe diferite 

dispozitive, pe blog-uri, pagini de internet etc. Varietatea activităților de reflecție 

depinde de creativitatea fiecărui grup (Regina și Ferrara, 2017). 

 

De ce este utilă asocierea dintre SL și reflecție? 

 

După cum s-a discutat în capitolele anterioare, SL este considerată formă de 

educație experiențială, în cadrul căreia învățarea are lor prin ciclul de acțiune și 

reflecție, pe măsură ce studenții lucrează cu alții în procesul aplicării 

cunoștințelor învățate la probleme comunitare, iar în același timp reflectarea 

asupra experienței în timp ce caută să atingă obiective reale pentru comunitate 

și o înțelegere mai profundă pentru ei înșiși (Eyler, Giles șiSchmiede, 1996; 

Eylerși Giles, 1999). 

 

Strategiile eficiente pentru încurajarea reflecției sunt bazate pe patru elemente 

centrale ale reflecției, denumite ”Cele 4 C-uri ale reflecției”(Eyler, Gilesși 

Schmiede, 1996). Aceste elemente sunt descrise mai jos:  

• Continuitatea reflecției: Reflecția trebuie să fie componentă 

neîntreruptăîn educația celui care învață, care se petrece înainte, în 

timpul și după experiență. 

• Conectarea reflecției: ”Serviciul” în comunitate trebuie relaționat cu 

”învățarea” structurată din sala de curs. Fără reflecție structurată, 

studenții este posibil să nu reușească să lege experiența concretă din 

cadrul serviciului cu problemele abstracte discutate la curs. 
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• Competitivitatea reflecției (engl. ”challengingreflection”): 

Formatorii trebuie să fie pregătiți să adreseze întrebări și idei 

nefamiliare, chiar inconfortabile din partea studenților, într-o 

atmosferă plină de respect. Reflecția trebuie să provoace studenții și 

să-i stimuleze să gândeascăîntr-o manieră critică. 

• Contextualizarea reflecției: Asigură faptul că activitățile sau 

subiectele de reflecție sunt adecvate și pline de sens, în relație cu 

experiențele studenților. 

Sursa: https://sl.engagement.uconn.edu/critical-reflection-for-service-learning/#, 

preluat în 31 August 2018  

 

Idei pentru practica reflecției 

 

 

Reflecția se poate realiza în sala de curs, la sediul partenerului din comunitate 

sau individual, prin sarcini date studenților în cadrul cursului. Există o gamă 

largă de practici și strategii semnificative ale reflecției, care pot fi incorporate în 

SL, inclusiv abordările adeseori utilizate, enumerate mai jos(Regina și Ferrara, 

2017; Farber, 2011): 

• Jurnale: scrierea de jurnale este folosită pe larg în programele de SL 

pentru a promova reflecția. Acestea sunt cu atât mai semnificative cu 

cât profesorii adreseazăîntrebări cheie pentru reflecție pe baza lor. 

• Etnografii: studenții pot surprinde experiențele lor în comunitate prin 

notițe luate pe teren. 

• Studii de caz: studenții analizează o problemă organizaționalăși 

elaborează un studiu de caz care identifică decizia care trebuie luată. 

• Prezentări multimedia în sala de curs: studenți pot crea un 

documentar video sau foto despre experiența lor în comunitate. 

• Lucrări aplicative: studenții selectează una dintre teoriile principale 

abordate în curs și analizează aplicațiile acesteia în experiența lor din 

cadrul comunității. 

• Studii de analiză organizațională: studenții identifică structura, 

cultura și misiunea organizației. 

• Prezentări adresate organizației din comunitate: studenții își 

prezintă munca angajaților, membrilor organizației, conducerii 

acesteia și participanților la proiect. 

• Prezentatori: se invită membri ai comunității sau personal din 

organizație să facă prezentări în sala de curs pe temele în care au 

expertiză. 
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• Discuții de grup: prin întrebări ghidate de discuție, studenții sunt 

încurajați să gândească critic despre experiențele lor în cadrul 

serviciului. 

• Evenimente la nivelul comunității: se identifică evenimente 

comunitare la care studenții pot lua parte pentru a învăța mai multe 

despre diferite teme. 

• Cartografiere: se creează o hartă vizuală care reflectă modul în care 

experiența de SL se asociază cu probleme mai generale, la nivelul 

țării/ națiunii/ global. 

• Video-uri: vizionarea de video-uri sau documentare pentru a stimula 

discuțiile pe teme critice care sunt relaționare cu experiențele de SL 

ale studenților. 

• Scrisori spre editori: studenții scriu o scrisoare unui editor sau unui 

oficial guvernamental care abordează teme importante pentru 

organizația în care își desfășoară activitatea. 

• Proiecte creative: studenții elaborează un colaj sau scriu o poezie sau 

cântec pentru a-și exprima experiența. 

• Blog: se creează un blog al cursului, în care studenții pot scrie 

comentarii pe baza experiențelor lor. 

• Citire reflexivă: se găsesc articole, poezii, povestiri sau cântece care 

au legătură cu serviciul pe care studenții îl fac și creeazăîntrebări de 

discuție. 

Sursă: https://sl.engagement.uconn.edu/critical-reflection-for-service-learning/#, 

preluat în 31 August 2018. 
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Anexa 1. 

 
Format pentru pregătirea unui curs cu componentă Service-Learning 

(produs al proiectului SLIHE) 
 

Înainte să începeți predarea unui curs bazat pe Service-Learning, vă recomandăm să 

răspundeți la întrebările de mai jos. Răspunsurile la întrebări sunt parte a planificării 

cursului și a încorporării SL în strategia dumneavoastră de predare. 

 

1. Care este atitudinea universității/ facultății/ departamentului și a colegilor 

dumneavoastră față de activitățile în comunitate ale stundeților? Care sunt 

experiențele cu aceste activități? 

2. Care este atitudinea dvs. față de activitățile orientate spre comunitate și 

experiența proprie cu acestea?  

3. Descrieți motivația dumneavoastră. De ce doriți să implementați Service-

Learning? 

4. Care sunt nevoile facultății și/sau departamentului? Care dintre aceste nevoi ar 

putea fi rezolvate prin implementarea Service-Learning?  

5. Care sunt nevoile studenților?  

6. Care sunt nevoile comunității și/sau ale organizației reprezentând 

comunitatea? Cum veți realiza cartarea nevoilor? Cum veți conecta potențialii 

parteneri?  
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7. Care sunt posibilitățile de implementare a SL în facultatea/ departamentul 

dumneavoastră? Care sunt beneficiile pe care le așteptați prin implementarea 

SL în facultate/ departament? Aveți nevoie de vreo permisiune pentru 

implementarea SL în cursul dumneavoastră?  

8. Care sunt scopurile implementării SL în ceea ce privește studenții 

dumneavoastră? Ce cunoștințe, abilități și competențe doriți să dezvoltați? Ce 

experiențe ar putea aduce implementarea SL? Ce ar trebui să învețe studenții? 

9. Care sunt scopurile implementării SL în ceea ce privește comunitatea? Care 

sunt beneficiile așteptate pentru comunitate?  

 

10.  Planificarea implementării SL în cursul dumneavoastră:  

 

a) Care sunt obiectivele de învățare ale cursului? 

 

b) Care sunt scopurile serviciului în comunitate?  

 

c) Cum veți coopera cu partenerii din comunitate? Cum va fi comunitatea 

implicată în procesul de implementare a SL în diferitele faze? Care va fi rolul 

partenerilor din comunitate?  

 

d) Cum sunt conectate învățarea și serviciul?  

 

e) În ce program de studii este încadrat cursul?  

 

f) Cursul este obligatoriu sau opțional/ facultativ?  

 

g) Cum veți motiva studenții să se implice în componenta SL a cursului?  

 

h) Ce model conceptual al SL veți utiliza? De ce?  

 

i) Câți studenți se vor implica, aproximativ?  

 

j) Care va fi rolul studenților în diferitele stadii ale implementării SL? Cum vor fi 

aceștia implicați?  

 

k) Există precondiții pentru studenți în cadrul acestui curs? Cum vor fi evaluați 

studenții?  

 

l) Care va fi durata desfășurării proiectului SL în cadrul cursului (ex. un 

semestru )?  
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m) Unde va fi implementat proiectul SL?  

 

n) Câte cadre didactice vor participa în cadrul proiectului SL? 

 

o) Cum veți face partea de reflecție cu studenții? Ce metodă planificați să 

utilizați?  

 

p) Cum veți evalua componenta de SL a cursului? Cum vor fi implicați diferiții 

actori în evaluare?  

 

q) Cum veți realiza raportarea realizării proiectului SL?  

 

r) Cum veți promova proiectul SL?  

 

 

11. Ce provocări și/sau probleme credeți că veți întâlni pe parcursul implementării 

proiectului SL?  

12. Care sunt nevoile de începere a implementării SL? Aveți nevoie de susținere? 

Cine vă poate ajuta?  
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Notă: materialul este în engleză, fiind prezentat în forma sa originală din versiunea în 
engleză a manualului din cadrul proiectului SLIHE. 

 
Exemplu de curs cu componentă de Service-Learning 

 
 
Basic course information: 

Study group and study year: Pedagogy (Faculty of Humanities and Social Sciences, 

University of Rijeka), 2ndyear undergraduate studies. 

 

Course: Evaluation of research. 

 

Course professor:  

 

Course associates:  

 

The aim of the course is to promote and develop a culture of evaluation of social 

programs, i.e. a variety of social interventions in the (local) community. In this context, 

students are expected to adopt general and specific knowledge of methods and 

methods of evaluation based on the application of a scientific-research approach. 

It is expected that after fulfilling all program obligations, students will improve the 

following general competences: (I.) ability of critical and creative thinking; (II) ability to 

analyze, synthesize and evaluate; (III) abilities to plan and organize; (IV) learning 

abilities through team and individual work and (V.) information management skills 

and their presentation. After completing all of the program's commitments, students 

are expected to be able to evaluate the quality and effectiveness of actions, projects and 

programs. Planning a course in a community-based learning model allows students to 

directly apply concepts that they are taught about community projects, linking with 

different institutions / organizations in the (local) community, getting acquainted with 

a variety of social programs and interventions being implemented in the local 

community, evaluating (certain aspects) the success of projects implemented in the 

community in relation to users, collaborators, organizers and the wider community. 

 

 

Course description 

 

The course is held in the summer semester of the second year of undergraduate study 

of pedagogy. The basic feature of students' engagement is three-month teamwork (3-

5 students) on the planning and implementation of evaluation research in 
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collaboration with a given organization / institution in the community, which is the 

first research experience for many students as well as the first experience of co-

operation with community participants. During the winter semester, teachers 

negotiate co-operation with representatives of organizations / institutions interested 

in co-operation on the course and work with students, and discuss current projects 

implemented by organizations / institutions, which face specific challenges and 

difficulties.  

 

The purpose of the course is to support local organizations / institutions in the process 

of discovering the (potential) causes of certain challenges and difficulties and to 

consider potential solutions. Divided in teams, students conduct their own research 

projects over the semester within the organizations / institutions. With the help of 

collaborators in the course and the mentor in the organization, students create a draft 

of evaluation research, carry out, process and analyze the collected data, produce a 

report and present results to representatives of cooperative organizations / 

institutions. Collaboration with local community organizations / institutions cannot 

always be defined in a written contract, which then, if any, clearly defines the 

expectations, obligations and responsibilities of all involved. 

 

The course is implemented in six basic blocks: (I.) Introduction block, (II) Drawing up 

a research project, (III) Field research work, (IV) Data processing and report 

preparation, (V) Public presentation of results and (VI.) Reflection. While blocks from 

one to five linearly develop and follow one after the other, the reflection is a segment 

that follows the process frequently, with specially structured questions at the end of 

the process. Lectures are held at the Faculty according to schedule, while the exercises 

are converted into research projects of individual student teams and related 

organizations / institutions and are held mainly according to the agreed schedule but 

also through special agreements within the team and their mentors in the 

organizations / institutions. Students are always available to assist colleagues on the 

course in the form of joint, team, or individual consultations. 

 

 

Course segment Description 

  

Introductory block 

(1-3 weeks) 

In the introductory part of the course, students are informed about the 

course curriculum and the principles of a learning model by 

committing to the community. Students are presented with the 

expectations they are facing and are provided with some of the key 

concepts they will need to consider (e.g. teamwork and all related 

challenges, team management, time management, task management, 

business communication, public presentation, reflection). Students are 

presented with collaborative organizations /institutions from the field 

of activity and are briefed to the requirements of the project. Students 
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form teams and arrange roles in the team and select a team leader who 

becomes the key point of communication between the teacher - these 

students - the mentor in the organization / institution.  

 

After that they choose the organization /institution they will work 

with. Coordinators of the course are negotiating and are attending the 

first meeting between the organization and the students. The first 

meeting usually takes about an hour, during which students can 

become familiar with organizational activities, mentors and other 

members / employees. The mentor in the organization / institution 

presents the project in detail and discusses with students about 

recognized challenges / difficulties.  

 

Then they explore the possibilities of evaluation research about 

available resources (time, finance, sample availability, student 

competence, etc.). The mentor gives students the relevant project 

documentation. After the first joint meeting, the team continues direct 

communication with the mentor in the organization / institution. Each 

team is required to prepare a research implementation plan with dates 

/ deadlines and submit it to the teachers (due to the monitoring of their 

team's work and progress and the timely intervention of the teacher in 

case of failure to perform tasks according to the plan).  

 

After the introductory block, the students' teams are approached to 

draw up a draft of the research, in accordance with the instructions 

and to prepare the draft form. 

  

Research proposal 

(4-7 weeks) 

Preparing-the-research-proposal process marks the independent work 

of students, who follow the mentorship as well as the counseling 

support of the teacher, in accordance with the needs of the student 

teams. At this stage, it is important to agree upon all the elements of 

the planned evaluation study, as well as the timeline of 

implementation, to truly ensure the implementation of the process to 

the very end.  

 

In addition to the research project, students develop the necessary 

research instruments, gaining intensive support and continuous 

feedback from both sides - teachers and mentors in the organization. 

After all sides have stated their opinions about the draft and the 

relevant instruments and teams have received (all necessary) 

approvals for the implementation of the research, students are 

initiating the data collection process in the field. 

  

Field research 

phase 

(8-10 weeks) 

This phase refers to the data collection process in the field. In 

accordance with the research project, students have the task to include 
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an agreed sample of participants, a task that is supported by their 

mentor in the organization / institution.  

 

Students have at their disposal all the necessary resources for the 

successful implementation of research - at the Faculty and in the 

organization / institution itself (e.g., telephone, internet, photocopier 

etc.). In case of any difficulties, the team leader is responsible of 

notifying the teachers, as well as the mentor in the organization / 

institution, in order to minimize the potential damage to the research 

project. 

  

Data analysis and 

report preparation 

(11-13 weeks) 

Data entry and analysis is done at the Faculty in aspecially equipped 

computer classroom with appropriate software solutions as well as the 

direct advisory support of the teachers to each team.  

 

There are two co-workers on the course to evenly cover the students' 

needs of support in doing quantitative and qualitative research. 

Students prepare a report according to the prepared form. During the 

reporting process, students are entitled to consultations and feedback 

on the interpretation of the results. 

 

 In the report, among other things, students are expected to formulate 

recommendations in line with the results obtained, which will be 

realistic, viable, sustainable and meaningful.  

 

Conclusions and recommendations should be shaped in a way that 

will assist the associate organization / institution in considering the 

appropriate solution for the originally defined challenge / problem.  

 

The research report should be suitably shaped and should follow the 

default structure of the form received by all students / teams in order 

to support them in the process of preparing a public presentation of 

the results. 

  

Public 

presentation of the 

results (14-15 

weeks) 

Once the final version of the report has been approved, students are 

approaching the preparation of a public presentation of the results - 

with mentors in the organization / institution negotiating the term as 

well as potential participants / invitees. Often, these presentations are 

attended by many members / employees and associates of an 

organization / institution, which to a large number of students 

represents an extremely stressful situation.  

 

Teachers are trying to provide all the necessary support to make the 

presentation of the results as successful as possible (e.g. feedback on 

the prepared presentation, participation of teachers at the 

presentation). After the presentation itself, a discussion of the 
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resultsoften follows, so it is not uncommon for students to discuss 

(successfully) with heads of city departments, directors of public 

institutions, directors, and executive directors of organizations. The 

public presentation of the results is not evaluated, but it is a part of the 

process that the students are obliged to do. 

  

Reflection Along with the design plans and the research reports, students will 

also present the Reflection journal. During the research part of the 

course, the students are in a relatively short, but very intensive, 

periodencountering many processes, situations and tasks for the first 

time. Through a Reflection journal, students are obliged to regularly 

keep notes of their work tasks and reflect on their success. In addition 

to job-related notes, students also include information about the 

learned material and are encouraged to reflect on new knowledge and 

skills, retained or adopted attitudes.  

 

Students are encouraged to exchange experience in teamwork, 

exchange experiences of cooperation with organization / institution, 

research process and course implementation itself. Students are 

encouraged to discuss their observations within the team and, of 

course, with the teachers for feedback.  

 

The Reflection journal is not evaluated through points / grades, but 

students are required to present it at the end of the entire process. 

Although not valued, the teachers read through the Reflection journal 

to gain insight into student experience, for better planning of the 

course implementation. It is interesting to note that it is not uncommon 

for students to stay in contact with a collaborative organization / 

institution - some continue to volunteer and some later return to the 

same organization / institution for the implementation of practical 

work. 

 



 

 



 

67 

Anexa 3. 

Notă: materialul este în engleză, fiind prezentat în forma sa originală din versiunea în 
engleză a manualului din cadrul proiectului SLIHE. 

 
Șablon pentru curs cu componentă Service-Learning 

 
 

COURSE DESCRIPTION 

Course coordinator  

Name of the course  

Study program  

Status of the course  

Year  

ECTS credits and 

teaching 

ECTS credits  

Number of contact hours  

(L+E+S) 
 

 

1.1. Course objectives 

 

 

 

1.2. Course enrolment requirements 

 

 

 

1.3. Service-learning methodology 

YES, this course has elements of SL methodology.  
Please explain the elements and process. 

 

 

 

NO, this course does not have any elements of SL methodology.   
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1.4. Expected learning outcomes 

1.4.1. Expected academic outcomes 

 

 

 

1.4.2. Expected service outcomes (if applicable) 

 

 

 

1.5. Course content  

 

 

 

1.6. Teaching methods  

 lectures  individual assignment 

 seminars and workshops   multimedia and network   

 exercises  laboratories 

 long distance education  mentorship 

 fieldwork  other 

1.7. Comments  

 

 

1.8. Student responsibilities  

 

 

 

1.9. Evaluation of student work1 

Class attendance  
Activity/ 
Participation 

 Seminar paper  
Experimental 
work 

 

Written exam  Oral exam  Essay  Research  

 
1IMPORTANT: With each method of monitoring the student work enter the appropriate proportion of ECTS 

credits of individual activities so that the total number of credits equals the ECTS value of the course. Use empty 

fields for additional activities. 
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Project  
Sustained 
knowledge check 

 Report  Practice  

Portfolio        

1.10. Procedure and examples of learning outcome assessment in class and at the final exam 

 

 

 

1.11. Reflection methods used in the course  

 

 

 

1.12. Required literature (at the time of the submission of study program proposal) 

 

 

 

 

1.13. Optional/additional literature (at the time of proposing the study program)  

 

 

 

1.14. Quality monitoring methods which ensure acquisition of output knowledge, 
skills and competences 

 

 

 

1.15. Procedures for obtaining feedback from community partner  
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Notă: materialul este în engleză, fiind prezentat în forma sa originală din versiunea în 
engleză a manualului din cadrul proiectului SLIHE. 

 
Exemplu de fișă de evaluare a Service-Learning de către partenerul din 

comunitate 
 
 

University of Rijeka 
Faculty of Economics Rijeka 
Course: Market Research  
Course professor:  
 
 

Evaluation of the project: „Service Learning “ 
Academic year … 

 
 

We wish to thank you for your participation and support in the project Service Learning, 

specifically in the part of the Seminar Course of Market Research during academic year 

… at the Faculty of Economics and Business, University of Rijeka.  

 

This years’ experienceof working with you and our students will serve to improve the 

new elements of the curriculum in the next years. Therefore, we invite you to complete 

the evaluation below and thereby contribute to improving the quality of preparation and 

work for the next generation of students (this evaluation does not affect student's rating). 

Thank you for your cooperation and we look forward to meeting you again! 

 
 

You can deliver this evaluation by giving it to students that you worked with or you 
can send it by e-mail.  

 
Thank You. 

 
Name of the 
firm/institution/organization: 

 

  

Name of the representative:  

 
Circle one of the answers that best suits your attitude and thinking  
(1- I completely disagree, I have a very negative attitude, 2 - I disagree, I have a negative 
attitude, 3 - I do not agree or disagree, 4I agree, I have a positive attitude, 5 - I completely 
agree, I have a very positive attitude): 
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  NO                  YES 

1. Are you satisfied with the project results? 1     2    3    4    5 

2. Have the students met their obligations as agreed? 1     2    3    4    5 

3. How would you grade studentson: 

- Communication 

- Seriousness of approach 

- Competence 

- Willingness to learn and to devote to the project 

 

1     2    3    4    5 

1     2    3    4    5 

1     2    3    4    5 

1     2    3    4    5 

4. Are you willing to cooperate with the students of the Faculty of 

Economics on Service-Learning project in the following year? 

 

   YES         NO 

 
 
To what extent will your work benefit from students' project results? 
 
 
 

 
Have there been any difficulties or doubts about the project's performance (if there were any 
please describe how you/they dealt with them and how you solved them)? 
 
 
 

 
What would be your suggestions for improvement of theService-Learningproject: 
a) in the segment of organization and preparation (Faculty of Economics). Please explain. 
 
 
 
b) in the segment of mutual communication (Faculty of Economics - Company / Association). 
Please explain. 
 
 
 
c) in the segment of work with students (Enterprises / Associations - students). Please explain. 
 
 

 
Additional notes/comments 
 
 
 

 
Thank you for your time and effort! 
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Notă: materialul este în engleză, fiind prezentat în forma sa originală din versiunea în 
engleză a manualului din cadrul proiectului SLIHE. 

 
Exemple de întrebări pentru reflecție în etapele procesului de Service-

Learning 
 

How to ask reflective questions? 

 

During each phase of the SL activity, specific questions can be asked in order 

to facilitate deeper reflection and learning process. 

 

 

What? 

 

What happened? 

What did you observe? 

What issue is being addressed or what population is being served? 

 

 

So What? 

 

Did you learn a new skill or clarify an interest? 

How is your experience different from what you have expected? 

What impacts the way you view the situation/experience? 

What are some of the pressing needs/issues in the community? 

How does this project address those needs? 

 

Now What? 

 

What seems to be the root causes of the issue addressed? 

What learning occurred for you in this experience? 

How can you apply this learning? 

What would you like to learn more about, related to this project or issue? 

What follow-up is needed to address any challenges or difficulties? 

What information can you share with your peers or the community? 

If you could do the project again, what would you do differently?  

 

Source:  

https://sl.engagement.uconn.edu/critical-reflection-for-service-learning/#, retrieved August 31 2018 
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Sample Reflection Questions 

• What is your role at the community site? 

• What were your initial expectations? Have these expectations changed? 

How? Why? 

• What about your community involvement has been an eye-opening 

experience? 

• How do you motivate yourself to go to your site when you don't feel like 

it? 

• What specific skills have you used at your community site? 

• Do you see benefits of doing community work? Why or why not? 

• Has your view of the population with whom you have been working 

changed? How?  

• How has the environment and social conditions affected the people at your 

site? 

• What institutional structures are in place at your site or in the community?  

• Have your career options been expanded by your service experience? 

• Why does the organization you are working for exist? 

• How has your understanding of the community changed as a result of 

your participation in this project? 

• How can you continue your involvement with this group or social issue? 

• How can you educate others or raise awareness about this group or social 

issue? 

• During your community work experience, have you dealt with being an 

"outsider" at your site? How does being an "outsider" differ from being an 

"insider"? 

• How are your personal values expressed through your community work? 

 

 

 

 

 

 

 

Source:  

https://sl.engagement.uconn.edu/critical-reflection-for-service-learning/#, retrieved on August 31, 

2018.
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Notă: materialul este în engleză, fiind prezentat în forma sa originală din versiunea în 
engleză a manualului din cadrul proiectului SLIHE. 

 
Exemplu de acord de confidențialitate 

 
 
University of Rijeka 
Faculty of Economics and Business 

 
Confidentiality Agreement - A nondisclosure statement 

 
It is understood and agreed upon that the below identified discloser of confidential 

information may provide certain information that is and must be kept confidential. To 

ensure the protection of such information, and to preserve any confidentiality 

necessary under patent and/or trade secret laws, it is agreed that 

 
 
1. The Confidential Information to be disclosed can be described as and includes: 
 
Invention description(s), technical and business information relating to proprietary 

ideas and inventions, ideas, patentable ideas, trade secrets, drawings and/or 

illustrations, patent searches, existing and/or contemplated products and services, 

research and development, production, costs, profit and margin information, finances 

and financial projections, customers, clients, marketing, and current or future business 

plans and models, regardless of whether such information is designated as 

“Confidential Information” at the time of its disclosure. 

 
 
2. The Recipient agrees not to disclose the confidential information obtained from the 
discloser to anyone unless required to do so by law. 
 
 
3. This Agreement states the entire agreement between the parties concerning the 

disclosure of Confidential Information. Any addition or modification to this 

Agreement must be made in writing and signed by the parties.Records will be used in 

accordance with REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of persons with regard to 

the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing 

Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), for educational purposes or 

in a further analysis of the research, data processing and presentation of the work and 

that it will not be misused or used for other purposes. 
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4. The content of short presentations during the semester, the final presentation as well 

as the written report will be preceded by a contact with the community person, who 

will in writing confirm the final form of information available for the public. 

 

 

5. If any of the provisions of this Agreement are found to be unenforceable, the 

remainder shall be enforced as fully as possible and the unenforceable provision(s) 

shall be deemed modified to the limited extent required to permit enforcement of the 

Agreement as a whole. 

 

 

WHEREFORE, the parties acknowledge that they have read and understand this 

Agreement and voluntarily accept the duties and obligations set forth herein. 

 
 
 
[Disclosing Party] [Receiving Party] 

By: _________________________________ By: _________________________________ 

Name: ______________________________ Name: ______________________________ 

Title: _______________________________ Title: _______________________________ 

Address: ____________________________ Address: ____________________________ 

Date: _______________________________ Date: _______________________________ 
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