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1 INTRODUCERE 

Responsabilitatea socială a început să reprezinte ”cea de-a treia misiune” a 

universităților după Declarația de la Bologna, devenind ȋn ultima perioadă din ce în 

ce mai prezentă în spațiul învățământului superior european. 

Service Learning este o metodologie de predare care implică o componentă 

semnificativă privind responsabitatea social, fiind ȋn prezent destul de puțin 

răspȃndită în instituțiile de învățământ superior europene. 

Pentru a contracarea slaba răspȃndire a acestei metodologii didactice și o promova 

ȋn rȃndurile cadrelor didactice din ȋnvȃțămȃntul superior, diverse grupuri de experți 

ȋn științele educației și, mai nou, Asociație Europeană pentru Service Learning ȋn 

Invățămȃntul superior (EASLHE – European Association for Service Learning in 

Higher Education) au dezvoltat numeroase resurse care includ: articole științifice, 

teze de doctorat, materiale de educaționale privind modalitatea de implementare a 

acestei metodologii ȋn activitățile curente de predare. Prezentul manual se 

ȋncadrează ȋn această tendință, analizȃnd conceptul și modalitățile de abordare a 

metodologiei Service Learning din perspectivă pedagogică în contextul 

învățământului superior și își propune să sprijine cadrele didactice și tinerii 

cercetători din mediul academic ȋn utilizarea ei pe scară largă ȋn activitătile 

educaționale de zi cu zi. 

Manualul este rezultat al activităților desfășurate ȋn cadrul proiectului european 

„ENGAGE STUDENTS - Promovarea responsabilității sociale a studenților prin 

încorporarea Service Learning în programa educațională”, proiect cofinanțat de 

Programul ERASMUS + al Uniunii Europene. Proiectul promovează 

responsabilitatea socială ȋn învățământul superior, principalele grupuri țintă vizate 

fiind cadrele didactice și studenții și este implementat de un consorțiu de 

universități europene cu experiență deosebită ȋn știintele educației și 

responsabilitate socială (Universitatea Politehnica din Bucuresti – coordonator, 

University of Vienna - Austria, Dublin City University - Irlanda, Porto University - 



Portugalia, Kaunas University of Technology - Lituania și University Sapienza 

Roma - Italia).  

Manualul are următoarele obiective: 

• Introducerea cadrelor dicatice și a studenților în metodologia Service 

Learning: Manualul oferă informații de bază și îndrumări practice pentru cei 

care nu sunt familiarizați cu această metodologie pedagogică, dar care 

doresc să-și ȋmbunătățească structura cursurilor prin includerea de activități 

care să promoveze implicarea civică al studenților. De asemenea, oferă 

numeroase posibilități de reflecție și, implicit, conștientizare critică privind 

oportunitățile precum și limitările utilizării acestei metodologii. 

 

• Prezentarea de tematici relevante în predare cu abordarea Service 

Learning: Manualul prezintă aspecte relevante și subiecte de predare cu 

această abordare. 

 

• Prezentarea de resurse și instrumente pedagogice utile ȋn 

implementarea activităților de tip Service Learning: Manualul este 

gȃndit a fi utilizat ca un ghid ȋn procesul de implementarea a activitaților de 

tip Service Learning ȋn structura unui curs, prezentȃnd instrumente practice 

de planificare, materiale cu acces deschis, foi de lucru și alte resurse și 

instrumente practice. 

 

Manualul servește ca punct de plecare pentru a aborda Service Learning din 

perspectiva profesorilor cu experiență, dar și a celor mai puțin experimentați. 

Capitolele scurte permit profesorilor să decidă cu ușurință dacă abordarea Service 

Learning se potrivește obiectivelor și intereselor lor didactice. Profesorii cu 

experiență ar putea fi mai interesați de un anumit subiect în mod specific pe care 

îl pot dezvolta într-unul dintre capitolele furnizate aici. Ghidarea practică este 



oferită pe parcursul întregii aplicații de lucru folosind sarcini de autodirijare, liste de 

verificare și exerciții de reflecție. 

Structura materialului are dublă utilitate: prima parte se concentrează pe 

Service Learning ca pedagogie și prezintă bazele acesteia. A doua parte este 

orientată spre acțiune și oferă îndrumări cu privire la întrebări cheie, planuri de 

acțiune și exemple pentru proiectarea și desfășurarea unui curs de Service 

Learning pe cont propriu. Aceast ghid este disponibil numai ȋn format electronic. 

PART 1: SERVICE LEARNING CA O PEDAGOGIE 

 

  



2 SERVICE LEARNING DIN PERSPECTIVĂ DIDACTICĂ  

Katharina Resch, Mariella Knapp, Ilse Schrittesser 

 

Activitățile orientate către comunitate sunt diseminate și acceptate pe scară 

largă în contextele universitare anglo-americane, în timp ce în universitățile 

europene această legătură nu a fost încă pe deplin stabilită (Slepcevic-Zach & 

Gerholz 2015, p. 67; Reinders 2010, p. 535). Un interes tot mai mare pentru 

abordarea Service Learning poate fi observat în legătură cu conștientizarea 

reînnoită a sarcinilor asumate de către societatea civilă, universitățile și colegiile 

care s-au armonizat procesului de la Bologna, și care pot da sensul unei „a treia 

misiuni” (Resch 2018) sau a unui discurs al unei „universități angajate” (Lassnigg 

et al. 2012). Reinders (2010, p. 535), de exemplu, a fost unul dintre cercetătorii 

pionieri din Germania, care a studiat efectele Service Learning în universitățile 

germane. Ancorarea instituțională a Service Learning nu este legată de o politică 

națională, ci este supusă autonomiei universităților. Acest capitol își propune să 

ofere o scurtă și cuprinzătoare introducere în Service Learning, explicându-i 

fundamentele, conceptele și imaginea de ansamblu. 

 

2.1 Ce este Service Learning? 
 

Service Learning se evidențiază ca o abordare de predare și învățare care 

sprijină și conectează teoria cu practica, permițând studenților să participe la un 

serviciu care satisface nevoile comunității și în același timp să reflecteze asupra 

experienței de la curs pentru a obține o înțelegere mai profundă a conținutului 

cursului și un simț îmbunătățit de angajament civic (Bringle, Hatcher & McIntosh 

2006). Poate include servicii în școli/universități, inițiative sociale, instituții publice, 

organizații non-profit, facilități pentru persoanele cu dizabilități etc. și își propune 

să consolideze relațiile studenților cu comunitatea și să ofere un impuls pentru 

dezvoltarea lor personală și implicarea civică (Waldstein & Reiher 2001). Aceasta 



include angajamentul lor activ în rezolvarea nevoilor reale din societate, prin 

identificare și clarificare cu privire la o serie de abilități, dezvoltate pentru acest 

proces de învățare și luarea de timp pentru reflecția critică (Leming 2001). 

 

Potrivit lui Furco (2009, p. 47) 

Service Learning este o pedagogie 

care face legătura între învățarea 

academică și experiența de serviciu 

în comunitate. Este deosebit de 

important ca abilitățile legate de 

conținut și cunoaștere să fie utilizate 

pentru a putea face față problemelor 

relevante din societate. Nu există o definiție uniformă pentru termenul de Service 

Learning, deoarece implementarea precisă, obiectivele legate de conținut și 

obiectivele specifice ale diferitelor instituții, care oferă Service Learning, sunt 

realizate, interpretate și definite în mod diferit. Service Learning este construit pe 

parteneriate egale între studenți, profesori și parteneri comunitari. Service Learning 

implică o interacțiune complexă între studenți, activități de serviciu, conținut 

curricular și rezultatele învățării. Toate acestea conduc la o gamă largă de 

diversități de programe în Service Learning și face dificilă generalizarea 

rezultatelor de la un curs la altul. De asemenea, predicția rezultatelor și 

experiențelor în Service Learning pare a fi una complicată. 

Absența unei definiții universale și comun acceptată a Service Learning pare a 

fi una dintre cele mai mari provocări deoarece conduce la o mare variate 

interpretări. (Furco 2003). Cea mai cunoscută și frecvent citată definiție este cea 

dezvoltată de Bringle și colegii săi (2006, p. 12).  



 

 

Această definiție recunoscută, 

menționează faptul că experiența de serviciu ar trebui să fie încorporată într-un 

curs și ar trebui să definească obiective specifice de învățare, și în același timp să 

identifice în mod clar nevoile partenerilor comunitari. 

 

2.2 Contextul și originile Service Learning 

 

Service Learningul își are originile în contextul anglo-american, unde instituțiile 

de învățământ superior îmbină în același timp scopurile academice cu cele publice. 

În ultimii 20 de ani, universitățile americane au înregistrat o creștere semnificativă 

a eforturilor de a se angaja în proiecte ale societății civile care să beneficieze 

Ține minte: 

Service-learning este o experiență 

educațională bazată pe curs, care oferă 

credite, și în care studenții: 

 a) participă la o activitate organizată de 

servicii care răspunde nevoilor 

identificate ale comunității și 

 b) reflectă asupra activității de serviciu 

în așa fel încât să înțeleagă în continuare 

conținutul cursului aprecierea disciplinei 

și un sentiment sporit al valorilor 

personale și al responsabilității civice. ” 

(Bringle & Hatcher 1999, p.180 

 



ambele părți (Anderson, Thorne & Nyden 2016).  Integrarea Service Learning în 

curriculum a marcat un element important pentru începerea acestei dezvoltări. 

La mijlocul anilor 1960, termenul „Service Learning” a fost menționat pentru 

prima dată în legătură cu un program de stagiu de practică, în care studenții 

colectau credite pentru studii sau primeau compensații financiare pentru munca lor 

pe proiecte sociale (Kenny & Gallagher 2002, p. 15; Reinders 2016 , p. 21). În anii 

1980, generației de studenți americani i-a fost pusă eticheta ca fiind superficială și 

egocentrică. Un student de la Universitatea Harvard pe nume Wyne Meysel a dorit 

să demonstreze contrariul datorită acestei viziuni generale și ostile asupra 

studenților, iar în anul 1984 a fondat organizația Campus Outreach Opportunity 

League (COOL). Această organizație a servit drept punct de contact, unde 

studenții s-au angajat social și și-au folosit abilitățile și abilitățile în interesul binelui 

comun. 

  Astfel a luat ființă o organizație studențească care s-a dezvoltat rapid din 

această idee și funcționează sub egida unui ONG numit „Acțiune fără frontiere” 

(Reinmuth, Sass & Lauble 2007, p. 14). Până la mijlocul anilor 1980, universitățile 

americane aveau cursuri ocazionale de Service Learning, dar doar câțiva studenți 

au profitat de ele. La sfârșitul anilor 1980, Abordarea Service Learning s-a 

răspândit rapid în diferite colegii americane. În acest timp, studenții din trei mari 

universități au fuzionat, și anume Stanford, Brown și Georgetown, punând piatra 

de temelie pentru „Campus 

Compact”. În prezent, există peste 

1.000 de universități membre în 

Campus Compact, care își propune 

să promoveze angajamentul civic și 

responsabilitatea socială a 

studenților pentru societate (Campus Compact 2018).  

.  

 



Începând cu anii 1990, abordarea Service Learning nu numai că a devenit 

răspândită în cadrul universităților americane, dar a ajuns cunoscută și în Europa 

(Kenny și Gallagher 2002, p. 15). Cu toate acestea, legătura dintre comunitate și 

universitate este încă relativ nouă, în special în țările vorbitoare de limbă germană 

sau cele din Europa de Est. 

2.3 Teorii care stau la baza Service Learning 

 

Bazele conceptuale ale Service Learning se regăsesc în diferite abordări 

pedagogico- teoretice de învățare, dintre care trei sunt prezentate aici: învățarea 

prin experiență, învățarea experimentală și învățarea socială. 

  

 

Service Learning este asociat cu abordarea „democrației ca mod 

de viață” și „învățarea prin experiență” de către educatorul și 

filosoful John Dewey (Seifert, Zentner & Nagy 2012, p. 16; 

Reinders 2016). „Democrația ca mod de viață” înseamnă că 

democrația nu este văzută doar ca o reprezentare a statului și a 

guvernului, ci se referă și la „o formă de a trăi împreună care este 

dependentă de participare, responsabilitate reciprocă și valori 

democratice comune” (Vogt n.d.). Lucrarea lui Dewey (1916) 

„Democrație și educație” este încă văzută ca o inspirație pentru 

conceptul de Service Learning, subliniind importanța combinării 

învățării academice cu implicarea societății civile (Reinders 2016, 

p. 21; Sliwka 2004, p. 19). 5; Eyler și Giles 1994, p. 78; Morton și 

Troppe 1996, p. 21; Seifert 2011, p. 27). 

 



 

În plus față de considerațiile lui Dewey, conceptul de învățare 

experimentală al lui David Kolb (1984) este, de asemenea, considerat 

influent pentru Service Learning (Morton și Troppe 1996, p. 21). Kolb 

(1984) înțelege conceptul de învățare experiențială ca o interacțiune 

constrantă între teorie și practică. În plus, există o cerere de reflecție 

sistematică pentru a lega teoria și practica pentru a permite proiectarea 

optimă a proceselor de învățare. Kolb (1984) descrie învățarea printr-

un cerc, care este compus din patru arii (Tanner 2006, np): „Cei care 

învață, pentru a fi eficienți, au nevoie de patru tipuri diferite de abilități - 

abilități concrete derivate din experiență (...), abilități de observare 

reflexivă (…), Abilități de conceptualizare abstractă (…) și 

experimentare activă ”(Kolb 1984, p. 30). Când cursanții parcurg aceste 

patru arii, ei obțin experiențe noi. Pe parcursul unui curs de Service 

Learning, studenții au posibilitatea de a câștiga experiențe practice în 

comunitate (experiențe concrete) astfel, leagă teoria de partea practică, 

în special atunci când reflectă partea practică prin (observarea 

reflexivă). Datorită experiențelor lor personale, aceștia integrează o mai 

bună înțelegere a conținutului teoretic și al cunoștințelor în general 

(conceptualizare abstractă) și, de asemenea, învață cum să aplice 

cunoștințele teoretice direct în medii practice (experimentare activă). 

 

 

 



 

 

2.4 Care sunt scopurile Service Learning? 

 

Ryan (2012, p. 3) susține că „Service Learning este o strategie de predare și 

învățare care integrează servicii comunitare semnificative prin instrucțiuni și 

reflecție pentru a îmbogăți experiența de învățare, a preda responsabilitatea civică 

și a întări comunitățile”. Service Learning intenționează să atingă obiective 

academice, civice și personale pentru învățarea studenților. Succesul învățării 

studenților ar trebui sporit printr-o relație strânsă între teorie și practică (Hofer 

2007). Ca pedagogie, Service Learning intenționează să susțină dezvoltarea 

personală a studenților, competențelor lor sociale, profesionale și civice (Reinders 

2010). În acest sens, Bringle și colegii (2016) descriu trei domenii diferite ale 

învățării studenților care au fost îmbunătățite prin Service Learning. Aceste domenii 

cuprind învățarea academică, învățarea civică și dezvoltarea personală; cu toate 

acestea, ele se suprapun. Privit în detaliu, șapte domenii de învățare pot fi extrase 

din acest model. Acestea sunt prezentate în figura 1 și descrise mai jos: 

 

Învățarea socială poate fi stabilită ca un al treilea punct de referință 

pentru teoriile care stau la baza abordării Service Learning. Învățarea 

socială se concentrează pe activități sociale prin care studenții fac 

voluntariat în cadrul unor instituții sociale în beneficiul orașului / 

comunității și societății. Spre deosebire de învățarea socială, Service 

Learning nu se aplică doar în domeniul social, ci într-o gamă mult mai 

largă de domenii de activitate, cum ar fi: mediul, cultura, economia, 

politica etc. Service Learning devine astfel profitabil pentru societate, dar 

și pentru studenți, deoarece aceștia ajung să își atingă obiectivele de 

învățare tehnică prin proiecte de Service Learning, integrând printr-o 

formă aplicată cunoștințele dobândite. (Sliwka 2004, p. 2f.) Studenții pot 

„atinge importanța socială a cunoștințelor pe care le-au dobândit prin 

propriile lor acțiuni” (Sliwka 2004, p. 3). 



 
 

FIGURA 1. DOMENII DE ÎNVĂȚARE ÎMBUNĂTĂȚITE PRIN SERVICE LEARNING 

(BRINGLE ET AL. 2016; DIAGRAMA PROPRIE) 

 

1. Învățarea Academică se referă la o înțelegere mai profundă a teoriilor, 

modelelor, conceptelor academice și a rezultatelor cercetării, 

2. Învățarea civică se referă la dobândirea de cunoștințe de cultură civică. Acestea  

s-ar putea să nu fie în legătură cu curricula sau conținutul cursurilor universitare, 

3. Dezvoltarea personală se referă la dezvoltarea valorilor și atitudinilor personale 

care, de asemenea, nu fac parte din subiectul central al cursului, 

4. Zona intermediară între Învățarea Academică și Învățarea Civică: serviciul adus 

comunității leagă conținutul academic de Învățarea Civică, 

5. Zona intermediară dintre Învățarea Academică și Dezvoltarea personală: 

serviciul adus comunității leagă conținutul academic de dezvoltarea personală, 

6. Zona intermediară între Învățarea civică și dezvoltarea personală: serviciul 

comunitar leagă dezvoltarea Învățării Civice de Dezvoltare personală care ar putea 

să nu fie în focusul cursului, 



7. Zona intermediară între Învățarea Academică, Învățarea Civică și Dezvoltare 

personală: serviciul comunitar leagă conținutul academic de învățarea civică și 

dezvoltare personală (vezi Bringle și colab. 2016). 

Stokamer și Clayton (2014) subliniază că mai ales domeniile 2, 4, 6 și 7 par a 

fi de mare relevanță în cursurile aplicate. Pentru proiectarea și planificarea 

cursurilor de Service Learning în cadrul universităților, conștientizarea unor 

obiective care vizează atingerea pare să fie foarte utilă, deoarece oferă cursurilor 

o orientare cu privire la propriul rol și a sarcinilor prin predarea cursurilor. 

Astfel, Service Learning se concentrează pe diferite obiective de învățare. 

Butin (2010) le descrie ca obiective tehnice, culturale, politice și antifondaționale: 

Obiectivele tehnice se concentrează pe cunoașterea conținutului și analiza 

cognitivă a problemelor din lumea reală în fundalul unei înțelegeri teoretice. 

Obiectivele culturale se concentrează pe îmbunătățirea angajamentului civic și a 

competenței culturale. Acest lucru permite extinderea înțelegerii sinelui personal 

ca factor cheie în comunitatea locală și globală. Obiectivele politice vizează 

activismul politic și social cu scopul general de a încuraja un mediu mai echitabil și 

mai social atât pentru personae cât și pentru grupuri (Butin 2010). 

Cu toate acestea, Service Learning ca metodă de predare nu se focusează 

doar pe dezvoltarea studenților, ci vizează și nevoile, beneficiile pentru partenerii 

comunitari (vezi capitolul 4.2). Din această perspectivă, Service Learning își 

propune să confere putere partenerilor comunitari și să le dea o voce prin 

colaborarea cu universitatea. Prin Service Learning, comunitatea ar trebui să se 

simtă susținută pentru a face față provocărilor specifice și să-și îmbunătățească 

încrederea în sine pentru a le gestiona mai bine. Acest lucru implică o atenție 

sporită a comunităților implicate față de posibile părți interesate, astfel totul poate 

duce la o valorificare a spațiului sau zonei specifice în care are loc serviciul. În cele 

din urmă, Service Learning urmărește obiectivele societății, incluzând și 

dimensiunea politică. Discursurile științelor politice susțin că democrațiile stabile își 



permit să se angajeze pentru alți oameni în sens politic sau social (Putnam 1995; 

Sullivan și Transue 1999). 

Valorile democratice, încrederea interpersonală sau normele sociale din care 

derivă reciprocitatea se pot dezvolta numai atunci când oamenii se cunosc unii pe 

ceilalți (Hofer 2007) și sunt conștienți de experiențele celorlalți. Dezvoltarea 

responsabilității sociale, angajamentului civic și abilităților civice sunt ținte ale 

Service Learning. În același timp, ele sunt fundamentele unei societăți sănătoase 

și democratice. 

 

2.5 Diversitate de programe prin Service Learning 

 

Caracteristicile programului de Service Learning pot diferi foarte mult în 

funcție de sălile de curs, contexte și țări. Service Learning poate avea forme diferite 

și variază în funcție de contextul local, de obiectivele predării . De asemenea, diferă 

în funcție de constrângerile practice, de ex. timpul petrecut într-un proiect. În acest 

sens, cursurile de Service Learning sunt diverse în funcție de următoarele puncte: 

• Intervale de timp diferite în cadrul curriculei: experiențele în contexte 

de servicii diferite pot varia de la module pe termen scurt, activități pentru 

unul sau două semestre, proiecte multianuale, precum și proiecte 

multicurs. Aceasta nu este doar o considerație specifică pentru cadrele 

didactice, ci și pentru structurile încorporate în setările universitare și în 

ceea ce privește drepturile studenților; 

• Diferite grade și niveluri de responsabilitate: Studenții își pot asuma 

responsabilitatea unor astfel de proiecte în funcție de nevoile partenerilor 

comunitari și de serviciile concrete pe care le pot oferi; aceștia pot fi 

foarte implicați în construirea unei colaborări cu un partener comunitar 

sau nu; ei pot fi angrenați în selectarea SL și cum să-l aplice partenerilor 

comunitari; 



• Diferite grade și niveluri de integrare a vocii studenților: experiențele 

studenților și modul în care percep proiectele pot fi integrate în 

planificarea cursurilor prin identificarea nevoilor pentru un serviciu adus 

comunității; 

• Diferite obiective programabile: depinzând de subiecte concrete sau 

cursuri/discipline (de expl. asistență medicală, sociologie, drept, 

matematică), obiectivele programului și / sau obiectivele de învățare pot 

varia în cadrul curriculumului; 

• Diferite tipuri de servicii: Conform Lake și Jones (2012) și Kaye (2010), 

Service Learning este împărțită în patru abordări diferite (a se vedea 

figura 2). Este posibil ca serviciul să fie direct astfel (studenții 

interacționează cu clienții și cetățenii unei comunități sau organizații și 

au contact personal cu comunitatea) sau indirecte (studenții 

interacționează în culise intenționând să sprijine, să îmbunătățească, să 

extindă sau să coordoneze resursele, dar cu o interacționare mai mică 

sau fără contact personal cu comunitatea), fie că se concentrează pe 

cercetare (Service Learning de cercetare) sau pe utilizarea teoriei și 

cercetării pentru a promova schimbarea transformativă (Advocacy 

Service Learning); 

 

FIGURA 2. PATRU ABORDĂRI DIFERITE ALE SERVICE LEARNING POTRIVIT KAYE 

(2010); LAKE & JONES (2012) 



 

Direct 

Service 

Learning  

Exemple: 

• Suport pentru studenții cu dizabilități; 

• Susținerea unor prezentări despre prevenirea 

consumului de droguri și a violenței; 

• Plantarea unui traseu natural cu elevi în școli; 

• Dezvoltare de activități pentru pacienții din ospicii. 

 

Indirect 

Service 

Learning 

Exemple: 

• Scrierea unei monografii a orașului/comunității; 

• Construirea de locuințe pentru persoane cu venituri mici; 

• Reabilitarea ecosistemelor și conservarea zonelor de uz 

public. 

 

Advocacy 

Service 

Learning 

Exemple: 

• Planificarea și organizarea de forumuri publice pe teme 

de interes comunitar; 

• Realizarea de campanii de informare pe teme și nevoi 

de interes local; 

• Colaborarea cu oficialii locali pentru elaborarea 

legislative în vederea îmbunătățirii vieții la nivelul 

comunității. 

Cercetare 

în Service 

Learning  

 

Exemple: 

• Scrierea unui ghid despre serviciile disponibile din 

comunitate și traducerea în alte limbi pentru noi 

rezidenți; 

• Adunarea de infromații și crearea unor broșuri sau 

materiale video pentru ONG-uri; 

• Realizarea de studii despre provocările de mediu, 

sociale sau locale. 



 

 

 

 

2.6 Elemente esențiale ale Service Learning și standardele de 

calitate 
 

Howard (2003, p. 3) afirmă faptul că inițiativele de Service Learning în 

învățământul superior sunt acelea „în care învățarea informează serviciul și 

serviciul informează învățarea creând astfel o relație reciprocă și sinergică între 

cele două”. Conform lui Howard (2003), există trei elemente esențiale ale Service 

Learning: 

 

Ține minte:  

 

Gradul ridicat de diversitate a 

programelor poate face dificilă 

generalizarea și transferul experiențelor 

de la un curs de Service Learning la altul. 

Încercați să fiți conștienți de diferitele 

posibilități de proiectare a unui curs de 

Service Learning. Gândiți-vă la contextul 

local (de exemplu, programul de studiu, 

posibilitățile legale, contextul specific 

subiectului, nevoile comunității și nevoile 

și interesele studenților/elevilor dvs.). 

 



 
FIGURA 3. ELEMENTE ALE SERVICE LEARNING (HOWARD 2003, P.3) 

 

Au existat mai multe încercări de a define exemplele de bune practici în Service 

Learning (Howard 2003; Europe Engage 2018). Felten și Clayton (2011, p. 81) 

identifică mai multe elemente referitoare la bunele practici de învățare prin servicii: 

• Integrarea Service Learning: pedagogia Service Learning include cele două 

componente diferite ale serviciului (punctând un serviciu pentru societate 

sau pentru o organizație) și învățare (indicând dobândirea, îmbunătățirea și 

utilizarea cunoștințelor academice și a competențelor legate de subiecte 

specifice sau multidisciplinare) (Bartsch & Grottker 2018, p. 38). În 

componenta de învățare, activitățile sunt pregătite științific, reflectate și 

fundamentate științific folosind literatura relevantă (Hofer 2007, p. 37). 

Instruirea la curs este concepută pentru a ajuta studenții să presteze un 

serviciu în comunitate, iar comunitatea prin serviciul adus este concepută 

pentru a ajuta studenții să obțină o mai bună înțelegere legată de conținut. 

Ambele trebuie să se influențeze reciproc pentru a forma o experiență 

globală și integrată (Furco & Norvell 2019). 



• Complementaritatea obiectivelor, experiențelor studenților, activităților 

reflective și de evaluare atât în comunitate, cât și în sala de curs; 

• Colaborarea cu partenerii comunitari, studenți și personalului universitar 

este menținută printr-o planificare bine pusă la punct de la momentul zero 

până la finalizarea proiectelor de Service Learning și reprezintă un avantaj 

reciproc, mai ales că se adresează nevoilor reale ale comunității. Studenții 

învață și lucrează în grupuri mici pentru a atinge obiectivele respective 

(Reinders 2010). 

• Flexibilitate: Pe lângă intenții clare, cursurile Service Learning sunt destul 

de flexibilie și se adaptează permanent situațiilor dinamice pentru a 

răspunde nevoilor de consolidare consolidare (Felten & Clayton 2011, p. 

81). 

 
 

FIGURA 4. ELEMENTE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN SERVICE LEARNING 

 

• Reflecție critică: Reflectarea continuă a activităților practice folosind 

mijloace teoretice reprezintă un aspect important în procesul de învățare 

pentru studenți care se implică în serviciul comunitar. În acest sens, 

Integrare

Complementaritate

FlexibilitateReflecție critică

Colaborare



documentarea și / sau evaluarea experiențelor de învățare este esențială 

pentru a conecta serviciul și învățarea, dar și pentru atingerea 

obiectivelor personale și academice. Există mai multe moduri și forme 

ale activității de reflecție. Ele diferă în funcție de timp (reflecție înainte, în 

timpul serviciului și după job) și în funcție de statutul social (auto-

reflectare, la curs ori cu partenerii comunitari) (vezi și harta de reflecție 

a lui Eyler 2001 și 2002). Crearea unui climat de încredere și respect 

este un element esențial pentru practica reflexivă (Bringle & Hatcher 

1999). 

 

Seifert, Zentner și Nagy (2012) au dezvoltat o serie de standard de calitate și 

înțelegere, acestea fiind caracteristici relevante pentru implementarea Service 

Learning.  Acestea sunt: 

• Corespondența cu nevoile reale: Studenții reacționează la nevoile reale 

ale comunității și sunt angajați în activități de voluntariat semnificative și 

relevante la nivel personal 

• Conectare curriculară: Service Learning este folosit în mod intenționat ca 

strategie de instruire pentru îndeplinirea obiectivelor de învățare 

• Reflectare: Service Learning încorporează multiple activități de reflecție 

care sunt în curs de desfășurare și care determină o gândire și o analiză 

mai profundă a propriei persoane și a relației cu societatea 

• Implicarea studenților: Service Learning oferă studenților o voce 

puternică din perspectiva planificării, implementării și evaluării 

experiențelor de învățare prin servicii cu sprijinul profesorilor 

• Angajament în afara universității: angajamentul are loc în afara 

universității și în cooperare cu partenerii comunității 

• Recunoaștere: angajamentul studenților și realizările acestora sunt 

recunoscute într-un proces continuu prin feedback pentru a evalua calitatea 

implementării și progresul către îndeplinirea obiectivelor specificate (vezi și 

capitolul 5). (Seifert, Zentner & Nagy 2012) 

 



 

 

 

2.7 Principii didactice ale Service Learning 
 

Bazate pe fundamente teoretice, următoarele principii didactice sunt 

catacterizate de abordarea Service Learning: 

 

• Implicarea activă a studenților prin experiențe reale: Furco (2003, pp. 

17f.) consideră Service Learning ca pe o ca o nouă metodă de predare, care 

are ca scop „implicarea activă a studenților în procesul de învățare; în care 

se creează situații de învățare autentice; și sunt transmise cunoștințe bazate 

pe experiențe realiste relevante pentru aceștia ”(Furco 2003, p. 18). 

• Rezolvarea de probleme într-o manieră activă: Acest principiu poate fi 

aplicat și în Service Learning, deoarece cursanții se ocupă activ de o 



problemă personală semnificativă și relevantă din punct de vedere social 

(Reinders 2016, p. 39). 

• Schimbarea rolului profesorilor: Service Learning diferă de pedagogiile 

tradiționale în multe feluri, ceea ce schimbă cumva și rolul profesorului 

(Howard 2003, p. 3). Activitățile și rolurile cadrelor didactice în îndrumarea 

proceselor individuale de învățare ale studenților și sprijinirea învățării auto-

organizate, dar și prin lucru în echipă sunt mult mai centrate decât în 

abordările tradiționale de predare (Zinger 2020). Sarcinile profesorilor sunt 

extinse, deoarece trebuie să ofere oportunități suficiente și multiple pentru 

reflecțiile studenților. Deși există o responsabilitate personală destul de 

mare, profesorii acționează c șia modele în comunicarea și cooperarea cu 

partenerii comunitari. Profesorii au, de 

asemenea, sarcini suplimentare în această 

metodologie, identificând nevoile 

comunității și conectând studenții cu 

comunitatea. Profesorii se pot confrunta cu 

roluri multiple și, uneori, cu conflicte de 

roluri (de exemplu, Warner și Esposito, 2009), deoarece acționează ca 

experți academici, ca facilitatori pentru procesele de învățare ale studenților 

și, în cele din urmă, trebuie să evalueze realizările acestora. 

• Confruntarea cu probleme complexe: Similare abordării de instruire 

ancorată, Service Learning subliniază, de asemenea, faptul că studenții ar 

trebui să se ocupe de o problemă din viața reală și să accepte complexitatea 

ei generală. Acest fapt îi ajută pe studenți să dezvolte deschidere și 

competență în rezolvarea problemelor complexe (Reinmann și Mandl 2006, 

p. 630). Acest principiu corespunde Service Learning, deoarece studenții 

din învățământul superior nu se uită doar la complexitatea unei probleme, 

ci se ocupă și de modul în care o problemă poate fi procesată (Reinders 

2016, p. 39). 

 



• Situarea: Principiul situării apare în prim plan în Service Learning, deoarece 

studentului i se oferă oportunități reale de învățare care sunt însoțite de 

conținuturi ale subiectelor de curs (Reinders 2016, p. 39). Uneori pot să 

apară situații neașteptate sau studenții sunt dezamăgiți că serviciul sau 

soluțiile lor nu corespund așteptărilor lor. 

2.8 Considerații etice și limitări ale Service Learning 

 

Service Learning nu este lipsit de critici: odată ce se crede că este în 

beneficiul comunităților locale, este criticat pentru îndeplinirea obiectivelor din 

învățământul superior, cum ar fi furnizarea de laboratoare de cercetare pentru 

facultate și locuri pentru studenți pentru a implementa cursuri aplicate (Olanda 

2005). În loc să contribuie la producerea schimbărilor transformative în comunități, 

este criticat să devină o practică tehnică cu o orientare „caritabilă” și, în acest sens, 

reflectă o abordare neoliberală în transformarea învățământului superior (Raddon 

& Harrison 2015; Resch et al. 2020 ). Din această perspectivă, Service Learning 

este instrumentat pentru a beneficia de competiția cu alte instituții de învățământ 

superior și pentru a face apel la finanțatori externi (Slaugther & Rhoades 2000). 

Unii cercetători consideră că Service Learning are efecte pozitive asupra 

conștientizării sociale a participanților (Dukhan și colab. 2009), în timp ce alții nu 

sunt atât de optimiști, deoarece cred că lipsesc dovezile privind impactul învățării 

prin servicii. De asemenea, poate întări structurile și stereotipurile patriarhale 

(Cipolle 2004). Savanții sunt preocupați de a treia misiune ca practică de elită 

(Butin 2010). Service Learning ar putea fi un lux deoarece „mulți studenți nu își pot 

permite, fie din punct de vedere al timpului, ori al finanțelor sau al viitorului loc de 

muncă” (Butin 2010, p. 32). De multe ori, studenții cu trăsături caucaziene pot fi 

privilegiați dacă sunt implicați în Service Learning (Butin 2006), astfel preocupările 

savanților cu privire la Service Learning se ocupă și de acest aspect al hegemoniei 

elitiste bazate pe criterii rasiale. Pentru a împiedica Service Learning să devină 

doar o practică academică, studenții ar trebui să fie pregătiți pentru a analiza 

factorul politic și societatea (Wohnig 2016, Resch și colab. 2020). 



 Criticii indică, de asemenea, un 

posibil risc de exploatare a studenților 

din perspectiva angajării lor 

neremunerate. Service Learning ar 

trebui să aibă loc întotdeauna într-un 

context de schimb reciproc 

(reciprocitate) și cu scopul de a 

beneficia de oportunități reciproce 

durabile pentru toți. Pentru a asigura acest lucru, este necesar un feedback și o 

reflecție regulată din partea tuturor părților implicate (studenți, parteneri comunitari 

și profesori). În acest sens, trebuie să aibă loc discuții comune cu privire la 

activitățile care sunt considerate adecvate și care sunt protejate din punct de 

vedere legal. Studenții ar trebui să fie recunoscuți ca studenți și nu ca angajați cu 

normă întreagă, stagiari sau în alte roluri. Activitățile din afara contextului de 

Service Learning nu ar trebui să facă parte din angajament (de exemplu, activități 

de asistență medicală sau de consiliere). Problemele de răspundere și asigurare a 

sănătății acestora trebuie clarificate în prealabil și preventiv în cazul unui incident. 

Butin (2010) descrie un alt risc relevant, și anume faptul că o ideologie în 

sensul unei orientări caritabile prin Service Learning poate duce la neglijarea 

conexiunii cu conținutul de învățare academică. Riscul este privit și prin faptul că 

realitățile sociale și culturale actuale ale comunității nu mai sunt văzute în relațiile 

lor holistice. În loc de un schimb dinamic de cunoștințe și resurse, studenții sunt 

considerați greșit ca „furnizori” și parteneri comunitari ca „destinatari”. O lipsă de 

reflecție asupra acestei dualități poate duce la faptul că studenții se percep pe ei 

înșiși ca fiind mai presus și nu lucrează suficient de aproape pentru soluționarea 

nevoilor reale ale comunității (Butin 2010). Relațiile de putere pot fi reproduce, iar 

auto-eficacitatea și împuternicirea partenerilor comunitari poate fi slăbită. Reflecția 

în sensul în care se pune la îndoială condițiile socio-politice printr-o analiză 

științifică critică este importantă pentru a evita prejudecățile premature, așteptările 

greșite și ideologiile față de caritate. 



Lucrând cu Service Learning poate 

duce la dezamăgiri, în special pentru 

studenții foarte dedicați, dacă proiectul nu 

este acceptat așa cum se dorește de 

către partenerii comunității sau dacă apar 

probleme. Planificarea unui proiect de 

Service Learning pe hârtie poate diferi 

considerabil în comparație cu realitatea din teren. Pot exista motive de înțeles în 

sensul foarte pragmatic .Este logic să pregătiți studenții din timp pentru posibile 

contracarări și eșecuri, astfel încât să poată face față mai bine dezamăgirilor 

ulterior. O reflecție adecvată îi ajută să învețe din așteptările false, greșelile sau 

planurile care nu pot fi puse în practică. 

Înțelegerea feedback-ului și a preocupărilor cu privire la Service Learning 

ajută la reconsiderarea propriei abordări didactice. O astfel de reflecție poate întări 

perspectiva asupra modului în care un curs de Service Learning ar putea atinge 

cea mai bună eficiență în susținerea învățării studenților și satisfacerea simultană 

a nevoilor comunităților. 

Ține minte:  

Fiți atenți la criticile aduse Service Learning. Gândiți-vă care dintre 

studenți sunt interesați de această abordare și care dintre ei sunt excluși 

din aceasta din cauza resurselor de timp, financiare sau sociale. Cum 

poate fi realizată diversitatea studenților în cursul dvs. și cum pot fi 

motivați studenții pentru participarea la Service Learning? Cum vă puteți 

asigura că Service Learning este mai mult decât marketing? - Aceste 

întrebări ajută la evitarea criticilor Service Learning. 

 



2.9  Exemple de Service Learning 

 

 

Exemplu: Service Learning direct în domeniul Științelor 

nutriției  

În proiectul „prietenii horticultori”, studenții dezvoltă și planifică sesiuni de 

educație alimentară pentru copiii din școli și grădinițe din municipiu, pe baza 

părții teoretice a cursului învațat. Sloganul proiectului este de a-i învăța pe copii 

să cunoască, să prețuiască, să consume și să aprecieze legumele. Proiectul 

include activități multiple dintre care: contactul cu legumele în natură și 

degustarea. ” - Exemplu de la Universitatea din Porto, Portugalia 

Exemplu: Service Learning direct în Artă și Design  

În „Proiectul de design idustrial”, studenții sunt desemnați să construiască 

proiecte cu deșeuri reciclabile în oraș. Aceștia se plimbă prin comunitate și 

caută cele mai mari focare de deșeuri din oraș. Aceștia trebuie să dezvolte o 

serie de produse folosind deșeurile ca materie primă, cum ar fi gunoiul de pe 

plajă, resturile din restaurante etc. Produsele dezvoltate trebuie să fie ușor de 

produs, iar studenții trebuie să fie creativi în dezvoltarea lor. Apoi, studenții 

oferă un curs de formare pentru persoanele din comunitate care întâmpină  

dificultăți în găsirea unui loc de muncă (între 35 și 40 de ani). Aceștia învață 

cum să aplice pe piața muncii sau să își inițieze propria afacere. Studenții se 

ocupă de nevoile de mediu și sociale raportate și la oameni pe lângă proiectul 

de design. - Exemplu de la Universitatea din Porto, Portugalia 

 



 

Exemplu: Service Learning Indirect în Educația Afacerilor 

Studenții dintr-un curs de contabilitate oferă analize de costuri pentru diferite 

adăposturi și pentru persoanele fără adăpost, astfel identifică noi soluții 

financiare pentru aceștia. Studenții sunt în contact cu coordonatorii și 

managerii adăposturilor și le prezintă în mod regulat rezultatele lor sub formă 

de planuri financiare. Serviciul are un beneficiu clar pentru persoanele fără 

adăpost, dar studenții nu lucrează direct cu persoane din aceste case. 

Adăpostul primește idei noi pentru bugetele lor, iar studenții învață cum să 

lucreze cu clienții - Exemplu de la Universitatea din Graz, Austria (exemplu 

extras din Fernandez & Slepcevic-Zach 2018) 

 

Exemplu: Service Learning Indirect în Inginerie 

într-un oraș de coastă din Peru în cadrul unui program de masterat, studenții 

au dezvoltat un atelier de proiectare a energiei pentru partenerii comunitari 

dintr-o casă misionară. Motivul era legat de facturile la utilități care se 

scumpeau întrucât apa era încălzită de electricitate. În cadrul cursului, studenții 

au proiectat un sistem solar de apă caldă folosind materialele disponibile în 

țara lor și au făcut o analiză a beneficiilor sistemului. Studenții au finalizat 

proiectarea sistemului solar de apă caldă, iar unii dintre ei au mers în Peru 

pentru a instala sistemul cu sprijinul tehnicienilor locali. Fondurile neutilizate 

pentru utilitățile casei ar putea fi utilizate în alte scopuri (exemplu extras din 

Duffy 2007) 



 

Exemplu: Service Learning în activitatea de cercetare privind 

educarea profesorilor 

Cercetarea oferă informații despre subiecte și domenii necesare unei comunități. 

La Universitatea din Viena, facultățile au construit parteneriate cu școlile locale. 

Astfel, școala ridică o problemă și intră în contact cu facultatea, ceea ce duce la 

o primă comunicare și apoi la un contract scris între școală și universitate. În 

cadrul unei întâlniri se prezintă personalul școlii, studenții dar și membri facultății 

pentru a se cunoaște. Pe parcursul procesului, studenții învață despre 

metodologiile de cercetare din prisma problematici de nivel practic propus de 

școlă. Ei proiectează un studiu empiric și fac cercetări în școală. După analiza 

datelor cercetării, studenții prezintă rezultatele școlii și redactează un raport final. 

Cercetarea și rezultatele acesteia ar trebui să ajute școlile să își perfecționeze 

practica. În schimb, profesorii învață să privească mai detașat și să înțeleagă 

școala ca o comunitate, astfel dezvoltându-se profesional. - Exemplu de la 

Universitatea din Viena, Austria (exemplu extras din Schrittesser 2014) 

 

Exemplu: Pledoaria Service Learning in Arheologie 

Pledoaria pentru Proiectele de Service Learning își propune să creeze 

conștientizare și acțiune cu privire la problemele care au impact asupra 

comunității. În proiectul „CoHeritage”, studenții lucrează într-o zonă bogată din 

punct de vedere istoric, arheologic și cultural, dar care este afectată de sărăcie 

pentru a educa comunitatea în a-și conștientiza diversitatea patrimoniului cultural. 

Studenții lucrează într-un ecomuseu și organizează expoziții și evenimente pentru 

rezidenții migranți și cetățeni pentru a informa și a oferi informații despre 

patrimoniul local din comunitatea lor și pentru a susține un dialog intercultural. - 

Exemplu de la Universitatea Sapienza din Roma, Italia 
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3.1 Introducere 
 

La prima vedere, pare ușor de înțeles conceptul de Service Learning, însă, 

atunci când este confruntat cu alte abordări didactice, poate fi util să se facă o 

comparație a acestor abordări care pot fi diferite pentru alții. Acest capitol oferă o 

structură a cursurilor aplicate în învățământul superior și evidențiază în special 

abordarea de Service Learning. Șase abordări practice de predare sunt prezentate 

în acest capitol și apoi comparate cu abordarea de Service Learning: 1) cercetare 

bazată pe comunitate, 2) învățare bazată pe proiecte, 3) cercetare de acțiune 

(participativă), 4) stagii, 5) voluntariat și 6 ) antreprenoriat social. Aceste abordări 

didactice au fost alese datorită similitudinilor lor cu Service Learning, dar și a 

riscului (ridicat) de confuzie. 

 

Bringle și colegii (2006) au identificat următoarele caracteristici esențiale a 

abordării Service Learning: 

• Rigoare academică bazată pe curs 

• Experiență educațională a studenților bazată pe credite 

• Activitate organizată care permite participarea studenților, 

• Orientată pe nevoile comunității, 

• Practică reflexivă, de natură să promoveze învățarea academică, în 

vederea dezvoltării personale a studenților și a responsabilității civice  



O greșeală frecvent întâlnită este să echivalăm Service Learning cu alte 

metodologii, cum ar fi stagiile de practică sau voluntariatul. Veți vedea că nu este 

cazul, deoarece cei ce citesc vor recunoaște diferența în acest capitol. Cu toate 

acestea, chiar și pentru profesorii cu experiență este uneori dificil să facă distincția 

între diferite metodologii de predare aplicate. Această confuzie poate fi explicată 

în felul următor: „tipurile de activități pedagogice în care studenții se angajează în 

timpul Service Learning sunt asemănătoare cu practicile care se găsesc în abordări 

bazate pe experiență” (Furco & Norvell 2019). Multe metodologii de predare se 

focusează pe comportament (de exemplu, simulări, învățare bazată pe probleme), 

pe învățarea pe teren (de exemplu, voluntariat, stagii) sau pe reflecție (excursii pe 

teren, metodologii de reflecție a acțiunii); cu toate acestea, Service Learning  

cuprinde toate aceste elemente în același timp (Witmer și Anderson 1994). 

Conștientizarea caracteristicilor specifice Service Learning este utilă pentru 

aplicarea practică dar și cercetarea obiectivelor, scopurilor, conținuturilor și 

categoriilor adecvate pentru planificarea cursurilor. Folosirea metaforei un fascicul 

de balans Furco (1996) oferă o modalitate de a diferenția pentru Service Learning 

de alte metodologii. Pe baza a cinci exemple de metodologii bazate pe experiență, 

balansul le compară pe două continuu: primul continuum arată dacă accentul 

activității este mai degrabă legat de Service Learning, al doilea continuum descrie 

primii beneficiari vizați pentru activitățile, furnizorii serviciului (studenți) sau 

destinatarii serviciului (parteneri comunitari) (Furco & Norvell 2019). 

În serviciile comunitare, în activități de voluntariat, accentul se pune pe serviciu, 

iar furnizorul de servicii nu este principalul beneficiar vizat. În educația realizată pe 

teren, dar și în stagiile de practică, accentul se pune în principal pe partea de 

învățare, iar furnizorii sunt principalii beneficiari vizați. În Service Learning, 

experiențele ar trebui să echilibreze în mod intenționat ambele părți ale 

continuumului. Experiențele se focusează în mod intenționat asupra procesului de 

învățare pentru a asigura învățarea academică pentru furnizor și serviciul pentru 

destinatar. Un obiectiv esențial în Service Learning este ca atât furnizorul, cât și 

destinatarul să beneficieze de experiență (Furco & Norvell 2019). 



Diferențierile dintre furnizori și destinatari, dar și dintre mentori prin activitatea 

de mentorat sau profesori și studenți poate duce la neînțelegeri. Service Learning 

reprezinta un interes reciproc și o diferențiere clară între aceste roluri și funcții ar 

putea pune anumite probleme. În faza de Service Learning, studenții devin 

destinatari pe măsură ce dobândesc noi cunoștințe practice și noi perspective 

asupra experienței trăite la nivel de comunitate, în același timp partenerii 

comunitari devin furnizori care oferă cunoștințele lor bazate pe experiență. Săgețile 

din modelul fasciculului de echilibru al lui Furco (1996) ilustrează acest proces 

reciproc. Service Learning este organizat pe baza de cooperare ca process 

specific. Din această perspectivă, nu este posibilă o diferențiere strictă între sferele 

dihotomice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. ECHILIBRUL FASCICULULUI (FURCO 1996) 

În acest sens, studenții pot acționa ca un furnizor care își oferă cunoștințele 

academice comunității, în timp ce în paralel dobândesc noi cunoștințe aplicate în 

timpul experienței lor de serviciu. Reflecțiile studenților și ale partenerilor 

comunitari asupra propriei poziții în structura societății le conferă cunoștințe și 

abilități prețioase. Conform acestei paradigme de reciprocitate, Service Learning 
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se poziționează în mijlocul acestui fascicul de echilibru - uneori accentul se va pune 

mai mult pe partea de învățare și, uneori, va exista o parte de serviciu mai bine 

evidențiată. Acest lucru distinge Service Learning de alte metode de predare și 

face această abordarea unică. 

  

Ține minte:  

Service Learning contribuie la echilibrul dintre “serviciu” și “procesul de 

învățare” iar în același timp cuprinde și o acțiune reciprocă în care 

studenții devin furnizori, novice dar și destinatari. Profesorii ar trebui să 

ia în considerare profilul studenților lor astfel să își asume acele roluri 

diferite care se raportează la obiectivele de învățare ale cursului. Să 

încerce să reflecteze la aceste roluri împreună cu studenții și să 

împărtășească modul în care relaționează cu poziția lor socială și 

structurală în societate.  

 



3.2. Identificarea altor metodologii de predare cu Service 

Learning 

 

Următorul subcapitol oferă o prezentare generală a diferitelor metodologii 

bazate pe învățare prin experiență, dar și a modului în care acestea pot fi 

diferențiate de Service Learning în conformitate cu definiția SL de către Bringle și 

Hatcher (2006, vezi capitolul 2). Service Learning ca pedagogie îndeplinește toate 

aceste criterii: este integrat într-un curs la universitate și se concentrează pe 

învățarea academică (bazată pe curs), astfel încât studenții să obțină credite 

pentru angajamentul lor și realizările de învățare (suportarea creditelor). În 

același timp, serviciul este organizat în cooperare cu universitatea și partenerii 

comunitari (activitate de serviciu organizată), care asigură, de asemenea, că 

serviciul tratează o problemă reală existentă și răspunde nevoilor identificate ale 

comunității. Pentru a combina procesul de învățare cu serviciul în sine, o reflecție 

asupra activității de serviciu susținută de universitate și partenerii comunității 

pare de nesuportat. În schimb, alte pedagogii nu îndeplinesc în totalitate aceste 

criterii (dar s-ar putea să le îndeplinească pe altele). 

În cele ce urmează, diferite metodologii bazate pe experiență vor fi introduse 

mai detaliat și diferențiate de Service Learning. Tabelul 1 oferă o prezentare rapidă 

a asemănărilor și diferențelor acestor pedagogii în funcție de criteriile Service 

Learning. O astfel de diferențiere nu susține că Service Learning este „cea mai 

bună metodă”, ci își propune să facă asemănările și diferențele mai explicite și mai 

ușor de înțeles. 

Metodologiile au fost selectate întrucât toate intenționează să permită 

învățarea într-un domeniu practic și să încerce să integreze învățământul cu 

învățarea practică și bazată pe experiență. În acest sens, au relații existente cu 

Service Learning, dar diferă de aceasta în anumite aspecte. Aceste metode au fost 

selectate datorită popularității și familiarității lor în predarea și cercetarea 

învățământului superior. Un x din tabel reprezintă un criteriu îndeplinit. 



 

TABEL 1. IDENTIFICAREA METHODOLOGIILOR PRIN COMPARAȚIE CU SERVICE 

LEARNING (RESCH 2021) 

 

• Cercetare bazată pe comunitate: La fel ca Service Learning, cercetarea 

comunitară intenționează, de asemenea, să identifice o nevoie din 

comunitate și este integrată într-un curs universitar. Cu toate acestea, se 

concentrează puternic pe cercetare și este posibil ca serviciul să nu fie 

ghidat de universitate. Acest lucru se aplică și reflecției, care este orientată 

mai degrabă spre procesele și rezultatele cercetării decât spre o activitate 

de serviciu. 

• Învățare bazată pe proiecte: Învățarea bazată pe proiecte este situată într-

un curs sau în programa asemănătoare cu învățarea prin servicii. Studenții 

sunt pregătiți și susținuți pentru a realiza un proiect la curs sau cu un 

partener comunitar, de asemenea, procesul de realizare a obiectivelor 

proiectului se reflectă la profesori. Cu toate acestea, este posibil ca proiectul 

să nu implice un serviciu. Învățarea bazată pe proiecte nu trebuie să fie 

legată de implicarea comunității sau de o nevoie reală. Studenții pot alege 

subiectul pe care doresc să lucreze. Nu este cazul în Service Learning. 
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X X X     X 



• Cercetare activă: Cercetarea de acțiune are un accent puternic pe 

utilizarea cercetării pentru a identifica soluții pentru o nevoie sau problemă 

comunitară și oferă cunoștințe pentru schimbare. În cercetarea de acțiune, 

partenerii comunității se angajează ei înșiși în cercetare. La fel ca Service 

Learning, ar putea fi integrat într-un curs la universitate. Cu toate acestea, 

activitatea organizată se concentrează în principal pe cercetare și nu pe un 

serviciu comunitar. 

 

• Internships: Stagiile sunt adesea localizate în programa școlară și oferă 

studenților dintr-un curs academic posibilități de reflecție asupra 

experiențelor lor practice. În acest sens, stagiile ar putea să nu fie orientate 

spre interesul sau nevoile unei comunități. De obicei, o nevoie comunitară 

existentă nu este identificată în prealabil pentru un stagiu. De asemenea, 

stagiile ar putea să nu aibă loc în cursul curriculumului, dar pot fi alese 

voluntar de către studenții, care simt că au nevoie de mai multă practică. În 

acest caz, nu există nici o reflectare integrată a experiențelor. 

 

• Voluntariat:. Voluntariatul este adesea conectat la o activitate autoghidată 

și altruistă realizată într-o comunitate, care nu are un scop definit. 

Voluntariatul este, de asemenea, adânc înrădăcinat în nevoile reale ale unei 

comunități și poate fi organizat și de o instituție. În comparație cu Service 

Learning, o reflecție ghidată asupra experiențelor efectuate nu este de 

obicei prevăzută de universitates. 

 

• Antreprenoriat social: Antreprenoriatul social de obicei nu are loc în cadrul 

unui curs. Se concentrează pe o nevoie existentă la fel ca Service Learning 

și oferă și servicii, dar experiențele nu sunt însoțite de un curs universitar 

sau de o reflecție integrată. 

După această prezentare generală cuprinzătoare, fiecare metodologie este 

descrisă și comparată cu Service Learning în detaliu. 



a) Învățare bazată pe proiecte 
 

Învățarea bazată pe proiecte înseamnă să lucrezi la un subiect pentru o perioadă 

mai lungă de timp, aplicând mai multe perspective asupra acestuia (Rengstorf & 

Schumacher 2013, p. 20). Experiențele și acțiunile proprii sunt în prim-planul 

acestei strategii de învățare. Studenții ar trebui să aibă un interes puternic pentru 

tema proiectului. Activitățile ar trebui să fie relevante pentru studenți și comunitate. 

Învățarea bazată pe proiecte este, de asemenea, legată de motivație și curiozitatea 

studenților pentru a promova angajamentul. Dezvoltarea personală este posibilă 

datorită unei legături între teorie și practică. Proiectele durează ceva timp, de 

exemplu (mai mult de) un semestru și, prin urmare, activitățile sunt continue, ceea 

ce sprijină învățarea pe o perioadă mai lungă de timp. Acesta este și cazul 

proiectelor de Service Learning, deoarece acestea pot avea o durată pe mai multe 

semestre. Cu toate acestea, nevoile comunității nu sunt în centrul învățării bazate 

pe proiecte. În același timp învățarea bazată pe proiecte conține și elemente de 

Service Learning, cum ar fi: design-ul proiectului, implementarea proiectului, 

închiderea proiectului etc. 

Ține minte: Service Learning versus 

Învățare bazată pe probleme comunitare 

Nevoile comunității nu sunt neapărat în focusul învățării prin proiecte. Cu 

toate acestea, învățarea bazată pe proiecte conține elemente de Service 

Learning, precum: designul proiectului, implementarea acestuia, 

finalizarea proiectului etc.  

Service learning și învățarea bazată pe proiecte pot fi private precum 

metode concurente sau metode care pot fi applicate în comun. As Miller 

(2011) notează, învățarea bazată pe proiecte poate fi aplicată pe diferite 

probleme reale ale societății . 



b) Cercetare activă și Cercetare de acțiune participativă 
 

Cercetarea de acțiune este o metodologie care lucrează cu probleme 

practice ale comunității într-un mod participativ între cercetători și practicieni din 

comunitate. Membrii comunității și cercetătorii lucrează împreună pentru „(a) 

identifica și analiza problemele comunității, (b) găsi soluții la aceste probleme prin 

cele mai bune metode de cercetare și (c) testa aceste soluții în comunitate“ 

(Harkavy, Puckett & Romer 2000 ). Acțiunea și reflecția sunt repetate în cicluri în 

desfășurare pentru a co-genera cunoștințe și pentru a iniția schimbarea în 

comunitate (Guta & Roche 2014). În acest sens, cercetarea de acțiune se 

caracterizează prin următoarele elemente: 

• Cercetare pentru și împreună cu comunitatea 

• Întrebări practice din partea comunității 

• Conectarea acțiunii și a reflecției 

• Confruntarea diferitelor perspective a diferitelor persoane implicate   

• O contribuție pentru vizibilitatea exemplelor practice din comunitate 

prin publicarea rezultatelor obținute 

• Declanșarea schimbării și dezvoltarea comunității 

 

Ține minte: Service Learning versus Cercetare 

Activă 

În cadrul cercetării active, serviciul adus comunității nu este situate în prim 

plan – studenții nu realizează un ” serviciu“ prin cercetarea de acțiune, ci se 

angajează într-un process de cercetare, care este practic orientat spre acțiune. 

Reflectarea nu trebuie să fie neapărat parte din procesul de învățare pentru 

studenții de la curs, dar poate fi realizată în comunitate. Cu toate acestea, 

există abordări ale Service Learning care conectează elemente din Cercetarea 

Activă. 



c) Practică 

 

Stagiile de practică sunt „experiențe de lucru structurate și relevante pentru carieră, 

obținute de studenți înainte de absolvirea unui program academic” (Taylor 1988, 

p. 393). Acestea sunt experiențe practice de lucru în domeniul potențial al ocupării 

forței de muncă. Stagiile în timpul studiilor ar trebui să conducă la o creștere a 

gradului de angajare și la calificări mai bune pentru locul de muncă real. Legarea 

teoriei și practicii este văzută ca o îmbogățire a studiului în general. Stagiile de 

practică sunt adesea privite ca elemente cheie ale unui program de studiu și au 

scopul de a oferi studenților informații reale din viitorul lor loc de muncă și de a 

obține experiențe practice. Service Learning nu are acest scop și este mai puțin 

orientat spre viitorul loc de muncă. De asemenea, stagiile nu trebuie neapărat să 

ofere suprapunere cu conținutul cursului, ceea ce este potrivit pentru Service 

Learning. 

Rezultatul tipic al stagiilor de practică este dezvoltarea de abilități practice 

în domeniul respectiv de studiu. Stagiile pot diferi în ceea ce privește durata lor 

printr-o serie de sarcini date studenților, prin planificare (săptămâni întregi, zile 

simple, ore), condiții sociale (munca în echipă sau munca individuală), sau 

ancorarea lor în curriculum și programe de studiu. Ele pot fi obligatorii sau 

voluntare (Hascher 2007). 

 

 

 



 

 

Ține minte: Service Learning versus 

Internships 

• Angajament civic: Motivația intrinsecă sau sentimentul de angajament 

civic ar putea să nu fie întotdeauna ridicat la finalizarea unui stagiu de 

practică, așa cum poate să fie predominant de ex. un motiv extern 

precum dezvoltarea carierei. Service Learning ar trebui să contribuie 

la schimbările sociale, ceea ce nu este cazul pentru stagii (Rehling 

2000). 

• Elementul voluntar: Internshipurile sunt de obicei neplătite, iar 

studenții pot fi indeciși si pot alege voluntar. Cu toate acestea nu toate 

internshipurile au caracteristici voluntare – unele dintre ele au 

elemente de obligativitate raportate la programul de studiu.  

• Dispariția nevoii din comunitate: Service learning este destul de 

înrădăcinat în comunitatea actuală (expl. ONG uri, Asociații din 

comunitate, Servicii sociale) mult mai mult decât internshipurile. 

Angajabilitatea și planul de carieră ale studentului sunt primordial 

pentru nevoile comunității. 

• Reflecția: Procesele de reflecție au loc în principal în ceea ce privește 

rezultatele învățării pentru fiecare student, nu pentru viziunea de 

ansamblu. 

 



d) Voluntariatul 

 

Voluntariatul este în general, considerat o activitate altruistă, în care o 

persoană sau un grup de persoane oferă servicii fără niciun câștig financiar sau 

social în beneficiul unor persoane, grupuri sau organizații cu nevoi specifice. În 

ceea ce privește voluntariatul, gradul de implicare a studenților este unul ridicat, 

deoarece necesită o motivație puternică de a îmbunătăți sectorul în care activează, 

contribuind pentru o cauză. Atunci când se implică și contribuie îi face pe aceștia 

să participe la progresul și îmbunătățirea vieții comunității. Voluntariatul poate avea 

loc în interiorul și în afara universității (de exemplu, în organizațiile studențești, în 

cluburile de tineret, în mentorat etc.) și este o activitate care nu este plătită și, de 

obicei, nu are un început și un sfârșit specificate. 

 

 

 

  

Ține minte: Service Learning versus 

Voluntariat 

• Procesul de învățare nu este un obiectiv specific al voluntariatului, 

este tangential și neintenționat. 

• Voluntariatul nu este neapărat o bază de curs. 

• Voluntariatul nu reprezintă neapărat un serviciu organizat, astfel 

poate fi mai puțin structurat decât Service Learning  

• Nu are o reflecție sistematică în activitatea de învățare 



e) Cercetare bazată pe comunitate 
 

 Cercetarea bazată pe comunitate (CBR) reprezintă o metodologie distinctă, 

bazată pe parteneriat și pe un angajament deplin și egal între cercetătorii 

universitari, studenții și practicienii din organizațiile comunitare. În comparație cu 

Service Learning, accentul se mută de la activitatea de serviciu la o activitate de 

cercetare. 

Cercetarea bazată pe comunitate poate fi definită ca o „...formă de 

cercetare-acțiune care implică parteneriate de cercetare între academicieni și 

comunități universitare, pune accentul pe cunoștințele trăite și experiențiale pentru 

a ghida procesul de cercetare și promovează dezvoltarea capacităților pentru a 

împuternici comunitățile să preia un rol de lider în procesul de cercetare. Proiectele 

CBR reunesc părțile interesate ale proiectului pe tot parcursul procesului de 

cercetare, de la identificarea problemelor până la colectarea și analiza datelor, 

până la dezvoltarea strategiilor pentru a aduce rezultate factorilor de decizie 

politică cu scopul de a produce schimbări sociale sistemice. ” (Tandon și colab. 

2016, p. 1) 

Ține minte: Service Learning versus 

cercetarea bazată pe comunitate  

Comparată cu Service Learning, această abordare pune accentul pe 

cercetare. Strand și colegii (2003, p. 5) concluzionează următoarele 

„combinația distinctă de anchetă colaborativă, analiză critică și acțiune 

socială pe care CBC o implică o face o abordare deosebit de captivantă și 

transformatoare a predării și a burselor angajate. Mai mult, potențialul său 

de a uni cele trei misiuni academice tradiționale de predare, cercetare și 

servicii în moduri inovatoare o face o strategie potențial revoluționară 

pentru realizarea unei schimbări instituționale de durată și fundamentală. 

 



f) Antreprenoriat social 
 

Antreprenoriatul social este un concept care se focusează pe întreprinderile 

sociale care au un impact la nivel social explicit prin activitățile lor economice și 

sociale. Aceste întreprinderi susțin dezvoltarea locală și coeziunea socială. Prin 

combinarea obiectivelor societății cu spiritul antreprenorial, acestea sunt părțile 

cheie în economia socială și inovarea socială. În comparație cu Service Learning, 

antreprenoriatul social urmărește, de asemenea, nevoile reale ale comunității, 

însă, reflecția ar putea să nu fie integrată în experiență și nici nu este, de obicei, 

bazată pe cursuri sau nu se obțin credite. 

  

 

 

Ține minte: Service Learning versus 

Antreprenoriat social 

Antreprenoriatul social și învățarea prin servicii îi implică pe studenți în 

experiența orientată spre bunurile publice și inovația socială. Există, 

totuși, diferențe între cele două abordări: Service Learning a fost 

dezvoltată ca o „abordare a învățării bazate pe servicii” (Sigmon 1994). În 

acest context, în timp ce beneficiarii Service Learning sunt în principal 

studenți, întreprinderile sociale se concentrează pe un set larg de părți 

interesate publice și private. Antreprenorii sociali se concentrează asupra 

schimbării, care are loc la nivel de comunitate, vizând proiecte și servicii 

durabile din punct de vedere financiar, care combină obiectivele 

economice și societale (Jones, Warner & Kiser 2010). 

 

 

 

 

 

 



g) Rezumatul metodologiilor de predare aplicate  
 

TABEL 2. SUMAR AL METODELOR DE ÎNVĂȚARE SIMILARE  SERVICE LEARNING 

Cercetare bazată pe comunitate 

• Cercetătorii și partenerii comunitari 

lucrează împreună în proiectele de 

cercetare 

• Accent pus pe cunoștinte trăite și 

experimentale 

• Produce schimbare sociala 

(sistematic) 

• Se poate baza pe finanțare 

• Intenționează să creeze leadership în 

comunitate 

• Experiență de grup 

Învățare bazată pe proiecte 

• Focusarea comunității nu este necesară 

• Își propune să resolve probleme complexe 

• Transfer de abordare, la profesori “Ar 

trebui să știi” → la studenți’ “Am nevoie să 

știu” 

• Focus pe dezvoltarea profesională a 

abilităților transversale 

• Integreaza planificarea și învățarea în 

cadrul proiectelor pe baza de probleme 

specifice 

• Exoeriență de grup 

Cercetare activă 

• Practicanții din comunitate conduc 

cercetări cu impact social 

• Urmăresc o acțiune reciprocă în ciclul 

reflecției 

• Lucrează pe baza unor nevoi reale ale 

comunității 

• Experiență de grup 

Antreprenoriat social 

• Urmărește impactul social 

• Nicio reflecție integrate a activităților 

• Intenționează să creeze un model de 

business sustenabil și cu impact social 

• Risc de exploatare a studenților, care pot 

lucre pe gratis 

• Experiență de grup 

Voluntariat 

• Pentru o cauză bună/impact 

• Nu este un curs de bază în curriculum, 

deci nu asigură credite 

• Poate fi o activitate organizată 

• Variază ca durată 

• Reflecția joacă un rol mic 

• Experiență individuală 

Practică 

• Focus pe dezvoltare profesională 

• Focus pe conținut și abilități tehnice 

• Competențe dobândite într-un context 

specific 

• Face legătura între teorie și practică 

• Mentorii/supervizorii fac parte din proces 

• Experiență individuală 



4 BENEFICII ALE ABORDĂRII SERVICE LEARNING 

Maria Slowey and Tanya Zubrzycki 

 

4.1 Introducere 

 

După cum sa discutat și în celelalte capitole din acest manual, modalitățile prin 

care Service Learning este definită și interpretată pot varia între diferite sisteme de 

învățământ superior, universități individuale și discipline. Acest lucru poate crea 

provocări în construirea unei baze empirice puternice de dovezi, care să 

demonstreze beneficiile abordării. Mai mult, sunt implicate multe părți interesate, 

fiecare dintre acestea putând avea o perspectivă diferită - cum ar fi studenți, 

profesori, universități și alte instituții de învățământ superior, organizații comunitare 

și potențiali angajatori. 

În acest capitol al Aplicației de lucru, explorăm două întrebări cheie: 

 

1. În primul rând care sunt dovezile cu privire 

la beneficiile Service Learning? 

2. În al doilea rând, cum ar putea principiile 

Service Learning să fie incorporate în 

proiectele de cercetare ale studenților? 

Răspundem la aceste întrebări pe baza dovezilor empirice publicate și colectate 

sub formă de interviuri semi-structurate în proiectul ENGAGE STUDENTS. 

4.2 Care sunt principalele beneficia ale Service Learning? 
 

Service Learning oferă atât oportunități, cât și beneficii pentru toți participanții 

implicați, inclusiv studenți, facultate, comunitate și instituția academică ”(Warner și 

colab. 2012 în Rutti și colab. 2016, p. 425). În timp ce obiectivul general al Service 



Learning este de a contribui la o schimbare socială pozitivă, prin implicarea unor 

părți interesate care pot avea perspective diferite asupra a ceea ce constituie 

beneficiile potențiale. Mai jos este o scurtă prezentare generală a fiecărui grup de 

părți interesate, bazându-se pe literatura academică și dovezi empirice din 

interviurile calitative efectuate cu experți educaționali din instituțiile de învățământ 

superior. 

a) Beneficii pentru studenți 

Rutti și colab. (2016, pp. 425-426) au analizat literatura academică și au folosit 

tehnica nominală de grup pentru a chestiona facultățile asupra beneficiilor părților 

interesate din proiectele de Service Learning. În articolul lor, ei citează o serie de 

studii care sugerează diverse avantaje ale studenților, rezumate după cum 

urmează: 

• În general, beneficiile participării la proiecte de Service Learning la nivelul de 

studii de licență au fost documentate în numeroase cercetări (Eyler & Giles 

1999, Rhoads 1997 & 1998, Eyler și colab. 1997 în Rutti și colab. 2016). 

• S-a stabilit de mult că Service Learning „conectează sălile de curs cu lumea 

din afara campusului, creând în același timp o bază etică pentru învățare” 

(Coye 1997; Boyer 1994 în Rutti și colab. 2016, p.426). Mai mult, s-a constatat 

că învățarea prin servicii arată „cum să” și consolidează cetățenia și serviciul - 

„o preocupare continuă în sistemele educaționale” (Staples & Ornatowski 

1997; Barber 1994; Boyte 1993 în Rutti și colab. 2016, p.426) . 

• Studiile au constatat că educația tradițională nu 

oferă putere studenților și nu oferă 

abilități/cunoștințe pentru participarea la viața 

publică (Rosenberg 2000, Forman & Wilkinson 

1997 în Rutti și colab. 2016, p.426), în timp ce 

învățarea prin servicii integrată într-o sală de curs 



stimulează atât predarea, cât și învățarea (Henson și Sutliff 1998 în Rutti și 

colab. 2016). 

• serie de studii au descoperit faptul că Service Learning implică sarcini care 

ajută la interacțiunea cu cei care au nevoie pentru a încuraja dezvoltarea 

personală a studenților - de la experimentarea empatiei (Wilson 2011 în 

Rutti și colab. 2016) până la punerea în discuție a stereotipurilor și valorilor 

personale existente (Bamber & Hankin 2011 în Rutti et al. 2016). 

• Service Learning este considerat superior oricărui proiect de cercetare 

traditional din perspectiva suportului adus în dezvoltarea personală a 

studentului care încearcă să obțină rezultatele dorite din punct de vedere 

social. (Casile et al. 2011 in Rutti et al. 2016). 

• Un alt studiu a stabilit că proiectele de Service Learning sunt la fel de 

valoroase ca stagiile pentru studenți, facilitând aprecierea mediului, a 

comunității și a preocupărilor etice (Simola 2009 în Rutti și colab. 2016). 

• Stilul de predare eficientă permite studenților să aplice Service Learning în 

privința rezolvării de probleme din viața reală (Elzinga 2001 in Rutti et al. 

2016). 

• Oferind spațiu de reflecție cu privire la experiențe reprezintă un element 

important al Service Learning, fiind evidențiat într-un studiu care atestă că 

procesul de învățare al studenților se întâmplă acestei reflecții(Gibson et al. 

2001 in Rutti et al. 2016). 

• Angajamentul în proiecte de Service Learning facilitează dezvoltarea de 

abilități necesare pe piața muncii sau la absolvire (acestea sunt dificil de 

evaluat cu ajutorul notelor) (Hansen 1999 in Rutti et al. 2016). 

 



  

Ce beneficia obțin profesorii folosind abordarea Service Learning? 

 Rezultate ale interviurilor din proiectul ENGAGE STUDENTS: 

• Cetățeni model (Ireland, Interview 2). 

• Această oportunitate le oferă o experiență directă cu lumea reală, iar atunci când 

devin absolvenți sunt mai pregătiți pentru un loc de muncă (Ireland, Interview 5).  

• ‘Service Learning reprezintă o oportunitate practică– revenind la concept și conduce 

către înțelegerea unor cadre abstracte și modul în care acestea funcționează în 

practică (Ireland, Interview 5). 

• În cazul în care studenții trebuie să dezvolte o afacere social ca fiind parte dintr-un 

modul, aceștia învață și iau contact cu comunitatea locală, identificând nevoile reale 

ale acesteia (Ireland, Interview 2). 

• Pentru a avea access la servicii, studenții învață să construiască rețele implicându-

I pe lectori sau alți colegi din universitates, consolidând astfel încrederea (Ireland, 

Interview 2). 

• Reflecția permite studenților să ‘să articuleze învățarea pe care au obținut-o și cum 

se potrivește cu sinele lor, cum se potrivește cu pregătirea pentru angajare, cine 

sunt ei în ceea ce privește comunitatea mai largă, ce fel de efect au avut’ (Ireland, 

Interview 3). 

• Atunci când lucrează cu organizații din sectorul îngrijirii vârstnicilor, studenții pot 

avea o viziune mai extinsă, acest lucru le oferă o oportunitate de explorare a 

stereotipurilor despre informarea vârstnicilor (Ireland, Interview 5). 

• Pentru studenții străini, expunerea prin a lucra în diferite organizații în domeniul lor 

de studiu cu Service Learning este foarte benefic. 

• Îi învață pe studenți cum să se implice în societate, versus rezultate bune de studio 

învățate în sistemul școlar de nivel 2 (Ireland, Interview 2). 

• ‘Studenții sunt de obicei rugați să facă prezentări comisiilor, astfel pot primi feedback 

util’ (Ireland, Interview 1). 

• ‘Studenții nu obțin experiență executive sau managerială, însă Service Learning le 

oferă contact direct cu profesioniștii din management’ (Ireland, Interview 1). 

• ‘Din punct de vedere professional, studenții câștigă experiență pentru CV, însă 

majoritatea lor o fac pentru că ei cred că este un lucru bun’ (Ireland, Interview 1). 

• ‘Studenții învață să gestioneze abordarea antreprenorială prin interacțiune cu părțile 

interesate, dezvoltându-și abilități de leadership’ (Ireland, Interview 2). 



b) Beneficii pentru profesori 
 

• Prin proiecte de Service Learning, profesorii au posibilitatea de a efectua 

cercetări de acțiune (Harkavy și Benson 1998 în Rutti și colab. 2016), care, 

la rândul lor, pot facilita înțelegerea educatorilor despre predare și 

învățareaducând astfel îmbunătățiri în practicile de curs (Richards & Platt 

1992 în Rutti și colab. 2016). 

• Conform Johnson et al. 1991 în Rutti și colab. 2016, „s-a constatat că 

învățarea prin cooperare crește productivitatea instrucțională a facultăților” 

(p. 427). 

• Rutti și colab. 2016 indică faptul că „facultățile sunt încurajate de Service 

Learning și găsesc adesea legături cu comunitatea externă care stau la 

baza cazurilor de predare, a articolelor din jurnale și a fluxurilor de cercetare, 

pe lângă creșterea componentei de serviciu a rolului instructorului” (p. 427) 

• Service Learning  asigură o conexiune cu situații din lumea reală, facilitând 

înțelegerea conceptelor teoretice prin metode creative și eficiente de 

predare. Acest lucru este constatat într-un studiu realizat de Calvert și colab. 

2011 (în Rutti și colab. 2016, p. 425), care a meționează că „metodologia 

Service Learning leagă conceptele teoretice cu învățarea experiențială prin 

proiecte în cadrul comunității mai mari”. 

• În funcție de resursele disponibile, există o serie de modalități de a realiza 

o învățare activă la curs. 

 

 

 

 

 

 

 



c) Beneficii pentru instituțiile de învățământ superior 
 

Resursele alocate de instituțiile de învățământ superior pentru activități precum 

identificarea și abordarea nevoilor comunității externe și lucrul cu membrii acesteia, 

(de exemplu întreprinderile mici sau agențiile), pot „conduce la cunoașterea 

acumulată în timp și la dezvoltarea treptată a infrastructurii pentru a absorbi o astfel 

de integrare care de obicei urmează să se întâmple '(Rutti și colab. 2016, p.426). 

 

d) Beneficii pentru partenerii comunitari 
 

Un studio al proiectelor Service Learning cu parteneri comunitari pentru afaceri 

mici bazate (Simola 2009 în Rutti 2016) „a găsit beneficii pentru proprietarii de 

întreprinderi mici, servicii personalizate la fața locului, fără costuri financiare, 

asociate cu opțiunile de consultare sau formare, o strategie imparțială și bine 

rotunjită audit și primirea unei perspective alternative asupra afacerii și a 

oportunităților care altfel nu ar fi disponibile ”. 

Din interviurile realizate în proiectul ENGAGE STUDENTS: 

• Service Learning își propune să identifice și să contribuie la rezolvarea 

unei nevoi din comunitate.  

• ‘Există exemple în care organizațiile acceptă sugestii făcute de studenți. 

Organizațiile mai mici pot obține o mulțime de angajamente prin Service 

Learning, considerând studenții o resursă valoroasă’ (Ireland, Interview 1). 



e) Beneficii pentru potențialii angajatori 
 

Studiile arată că învățarea aplicată, precum cea de Service Learning, permite 

oportunități de repetare și consolidare a conceptelor, ceea ce la rândul său 

facilitează păstrarea și transferul acestei învățări către agenții sociale și organizații 

de afaceri sau servicii (McKeachie 1999, Schamess și colab. 2000 în Rutti și colab. 

2016) 

 

4.3 Beneficii cercetării angajate în contextul Service Learning  
 

a) Conștientizarea angajamentului de tip cercetare bazată pe 

comunitate 

În timp ce o serie de abordări de cercetare 

pot fi aplicate pentru a investiga rezultatele 

activităților de Service Learning, există și o 

oportunitate de a încorpora principiile Service 

Learning în cercetare - prin metode de 

cercetare angajate sau bazate pe comunitate 

(vezi capitolul 3.2). 

Din interviurile realizate în proiectul ENGAGE STUDENTS: 

• ‘Acesta este un motiv în plus pentru care promovăm angajamentul și suntem 

apropiați de ONG uri, deoarece oferă instituțiilor noastre o înțelegere aprofundată 

a problemelor și evidențiază oportunitățile în care am putea fi support concret.’ 

(Ireland, Interview 5). 

• Service Learning asigură oportunități de relaționare a experienței de învățare a 

studenților cu partea folositoare și realistă a ceea ce au învățat.’ (Ireland, 

Interview 1). 



În sensul acesta  „Un ghid despre cum să” în privința practicilor și principiilor de 

cercetare angajate este descris ca „o gamă largă de abordări și metodologii de 

cercetare riguroase non-disciplinare, care împărtășesc un interes comun în 

angajarea colaborativă în privința abordării unei probleme de interes public sau de 

îngrijorare ”(Adshead și colab. 2018, p. 2). Cu toate acestea, autorii atrag atenția 

asupra faptului că sunt folosiți o serie de termeni specifici ai disciplinei pentru a 

descrie cercetarea angajată, termini precum „aplicat” și „lumea reală”, în timp ce 

alții preferă termenii „bazat pe comunitate”. „sau„ participativ ”. 

Cercetarea angajată este definită ca fiind cercetarea care urmărește să 

îmbunătățească, să înțeleagă sau să investigheze o problemă de interes public 

sau preocupare, avansată împreună cu parteneri comunitari, mai degrabă decât 

pentru ei: 

„Cercetarea angajată nu se referă la recrutarea participanților la studiul de 

cercetare; sau, pur și simplu, creșterea gradului de conștientizare a cercetării prin 

intermediul online, mass-media scrisă, 

publicații ale rezultatelor cercetării și 

activități de sensibilizare. Pentru ca 

cercetarea angajată să fie autentică, părțile 

interesate din cercetare ar trebui să 

colaboreze în mod semnificativ și activ pe 

parcursul etapelor unui ciclu de viață al 

cercetării. ” (Adshead și colab. 2018, p. 2) 

Astfel, o distincție cheie a cercetării angajate de Service Learning constă în 

accentul pus pe dezvoltarea unei baze de dovezi. Cercetarea comunitară (CBR) 

poate fi privită ca o metodologie distinctă, bazată pe parteneriat și pe un 

angajament deplin și egal între cercetătorii universitari, studenții și practicienii din 

organizațiile comunitare. Tandon și colegii (2016) definesc CBR ca fiind: 



“Este o formă de cercetare-activă care implică parteneriate între academicieni 

și comunități din universități și care subliniază cunoștințele trăite prin experiențe 

proprii pentru a ghida procesul, astfel promovând dezvoltarea capacităților de 

împuternicire a comunităților ca să preia rolul de lideri în procesul de cercetare. 

Proiectele CBR reunesc părțile interesate ale proiectului pe tot parcursul procesului 

de cercetare, de la identificarea problemelor până la colectarea și analiza datelor, 

până la dezvoltarea de strategii pentru a aduce rezultate factorilor de decizie 

politică cu scopul de a produce schimbări sociale sistemice. ” (2016, p.1) 

Într-o recenzie a exemplelor de bune practici Stand și colegii (2003) evidențiază 

modalități importante în care CBR diferă pe de o parte de cercetarea academică 

„tradițională” și, pe de altă parte, de ceea ce uneori poate apărea ca Service 

Learning„orientată spre caritate” . Ei conchid că: 

“…combinația distinctă de anchetă colaborativă, implică o analiză critică și o 

acțiune socială pe care CBR o regăsește deosebit de captivantă și transformatoare 

în privința predării și a burselor. Mai mult, potențialul său de a uni cele trei misiuni 

academice tradiționale de predare, cercetare și servicii în moduri inovatoare îl face 

o strategie potențial revoluționară pentru realizarea unei schimbări instituționale de 

lungă durată și fundamentale. ” (Strand și colab. 2003, p.5) 

  

  



a) Beneficii potențiale de tip angajament pentru cercetarea 

bazată pe comunitate 

 

Scopul fundamental al CBR este de a contribui la schimbări sociale pozitive. În 

acest sens, poate fi privit ca o metodologie similară cu Service Learning (vezi și 

capitolul 3.2). Tandon și colegii săi (2016, p. 4) atrag atenția asupra potențialelor 

avantaje ale CBR pentru diferitele părți interesate - universitatea, comunitatea și 

societatea per ansamblu: 

Avantaje posibile pentru universitate:  

• Crearea de cunoaștere în contextual aplicației. 

• Îmbunătățirea social a relevanței cercetării. 

• Îmbogățirea formării în cercetare și integrarea cursurilor universitare cu 

relevanță socială și sensibilitate culturală. 

Avantaje posibile ale comunității: 

• Învățarea modului de sporire a capacității prin cercetare. 

• Access la resurse precum fonduri, cunoaștere și forță de muncă. 

• Schimbarea inechităților sociale sau personale și rezolvarea de probleme.  

Avantaje posibile pentru societate: 

• Conduce la îmbunătățirea societății în general prin îmbunătățirea 

proceselor participative și democratice. 

• Asigură soluții sustenabile pentru provocări sociale presante 



O publicație Campus Engage, informată de o revizuire a literaturii 

internaționale, împreună cu consultări extinse realizate de cercetători, factori 

de decizie politică, personalul agenției de finanțare și partenerii comunitari, 

sugerează următoarele beneficii ale colaborării angajate în cercetare 

(Adshead și colab. 2018, p. 3): 

Înțelegerea beneficiilor colaborării de cercetare angajată 

 

Pentru unii, obiectivul cercetării angajate este acțiunea socială (larg definită), 

în scopul realizării schimbării sociale și a justiției sociale, fie direct, fie indirect. 

Pentru alții, cercetarea angajată este răspunsul logic la factorii de cercetare 

socio-tehnici, politici și de altă natură pentru a sprijini inovația echitabilă, 

durabilă, bazată pe dovezi. Este un mijloc de a încorpora informații despre 

„utilizatorul public” în producție, proiectare și tehnologie pentru un impact 

maxim. Cercetarea implicată maximizează impactul prin: 

• Permite o mai mare responsabilitate publică;  

• Necesitatea unui schimb tacit de cunoștințe prin care să facă față 

provocărilor societății;  

• Stabilitrea indicatorilor de performanță ai impactului cercetării bazate pe 

dovezi; 

• Stimularea unei cereri externe mai mari pentru politici de inovare, practică, 

producție și servicii;  

• Creșterea utilizării datelor și descreșterea duplicării eforturilor;  

• Maximizarea valorilor de investiții în cercetare și asigurarea unui 

randament mai bun al acestora; 

• Crearea unei înțelegeri mai mari, dar și a unui sprijin public mai bun.   



Pentru a sprijini dezvoltarea cercetării angajate, a fost produs un „mod de 

ghidare” care este disponibil gratuit pe un site web cu acces deschis (Campus 

Engage 2019). Pe baza unui amplu exercițiu de consultare cu cercetătorii, 

reprezentanții comunității și factorii de decizie, acest ghid oferă o listă de control 

utilă atât factorilor de decizie politică, cât și instituțiilor de învățământ superior: 

 

 

 

  

Ține minte: Listă de verificare pentru 

cercetare angajată 

✓ A fost formulată întrebarea de cercetare/ ipoteza în dialog cu factorii 

interesați din comunitate pentru care cercetarea este relevanta?  

✓ Dacă cercetarea se adresează unei provocări la nivel de societate sau a 

unei probleme publice, au fost angajați factorii interesați în mod eficient?  

✓ Cercetarea propusă atinge atât expertiza cercetătorilor, cât și a membrilor 

din comunitate?  

✓ Designul cercetării asigură faptul că factorii implicați și cercetătorii au 

clarificate  aspect legate de colaborare, responsabilități, ce se așteaptă 

să obțină din cercetarea realizată, și cum se așteaptă să contribuie la 

aceasta?  

✓ Alocarea fondurilor reprezintă o manieră potrivită pentru rolurile și 

responsabilitățile desemnate fiecărui membru din echipă?  

✓ Datele cercetării pot fi folosite de aceștia sau de factorii interesați pentru 

a se adresa unei provocări la nivel de societate sau a unei probleme de 

natură publică? 

 

 



5 INTEGRAREA SERVICE LEARNING ÎN PROCESUL DE 

PREDARE ȘI EVALUARE 

Agnė Gadeikienė, Vaida Pilinkienė, Jovita Vasauskaitė, Rima Kontautienė 

 

Potrivit  Lee (2011), Keeling și Hersh (2012), Service Learning oferă studenților 

acces în comunitate și încurajează rezolvarea problemelor din lumea reală. Harris 

(2011) sugerează că Service Learning îi încurajează pe studenți să gândească 

dincolo de procesul de învățare. Service Learning este o formă de educație prin 

care studenții se angajează în activități care răspund nevoilor comunității și 

oportunităților structurate, acestea sunt proiectate în mod intenționat pentru a 

promova cultura și dezvoltarea învățării acestora. Aceste activități trebuie să ofere 

studenților oportunități de a reflecta asupra însemnătății proiectelor de Service 

Learning la care au participat. Este, de asemenea, important ca studenții să ia în 

considerare perspectivele celor pentru care au oferit serviciul. Acest capitol se 

concentrează pe modul în care Service Learning poate fi integrată în rezultatele 

învățării. 

 

5.1 Stabilirea unei culture de învățare pentru Service Learning 

Kenworthy-U’Ren (2003) a afirmat că prin integrarea Service Learning se poate 

oferi o platformă pentru discuții cu privire la responsabilitatea social, dar și a 

considerațiilor etice din lumea reală cu care se confruntă învățământul superior. 

Aceste concepte devin tangibile pentru studenți prin experiență și observare 

practică (Kenworthy-U’Ren 2003). Integrarea culturii Service Learning în 

universitate va spori înțelegerea studenților despre preocupările sociale, cu scopul 

de a produce conștientizare civică. 

Service Learning este atât o teorie, cât și o metodologie. Este educația 

experiențială care are loc pe o perioadă de timp și necesită interacțiune între 

facultate, profesori și comunitate. Service Learning este eficientă, deoarece trebuie 



aplicate cunoștințele situaționale și acest lucru necesită o gândire reflexivă și o 

cercetare specifică. Crearea cursului de Service Learning reprezintă o provocare 

și o necessitate de fond pedagogic. O re-conceptualizare a procesului de predare-

învățare va fi necesară pentru a rezolva această provocare. 

 Reflecția stă la baza Service Learning, deoarece aceasta poate încuraja un 

„eu critic” care pune la îndoială statu quo-ul (sau ceea ce se știe) pentru a dezvolta 

„soluții” bazate pe cunoștințe și abilități formale (Caspersz & Olaru 2017). 

Activitățile de Service Learning sunt activități experiențiale (viața reală) și reflexive 

în care studenții înscriși la un curs academic oferă serviciul necesar comunității. 

Oportunitățile de reflecție structurate îi ajută pe studenți să facă legături între teorii 

și partea practică (Brownell & Swaner 2009).  

Potrivit lui Brownell și Swaner (2009), „există mai mulți factori de luat în 

considerare atunci când se dezvoltă o experiență de Service Learning calitativă: 

 a) studenții trebuie să aibă experiențe de serviciu semnificative; 

 b) durata experienței ar trebui să fie suficient de mare pentru a fi semnificativă; 

 c) trebuie asigurat feedback-ul regulat pentru studenți cu privire la progresul lor ”.  

 

 

 

 



O cultură eficientă a  Service Learning are în vedere următoarele puncte: 

 

• Experiențe semnificative reflectate în programa de învățământ: Studenții ar 

trebui să interacționeze direct cu comunitatea pentru a câștiga experiențe 

semnificative. După cum a afirmat La Lopa (2012), „implicarea necesită ca 

reprezentantul facultății să stabilească modul în care studenții vor lega conținutul 

cursului de experiența serviciului și se vor asigura că proiectul corespunde 

conținutului cursului”. Prin urmare, facultățile ar trebui să fie implicate în definirea 

obiectivelor de învățare a cursului și rolul pe care l-ar putea juca experiențele de 

serviciu în atingerea acestor obiective. Facultățile vor trebui să facă reajustări la 

„programele lor, declarații despre obiective și obiective de învățare, sarcini, 

descrieri de proiecte, solicitări de reflecție și feedback” pentru a combina serviciul 

și predarea (Clayton et al. 2014) Curriculumul poate fi necesar să fie adaptat. 

• Durata experiențelor și structura cursurilor: Potrivit lui Brownell și Swaner 

(2009), „durata experienței ar trebui să fie suficient de lungă pentru a fi 

semnificativă”. Aceasta înseamnă că ar trebui să existe suficient timp pentru a 

construi relații între studenți și alți membri ai comunității și că acest lucru ar trebui 

reflectat în structurile cursurilor, care ar putea fi mai lungi decât un semestru. 

• Cooperarea cu partenerii din comunitate: La Lopa (2012) raportează că 

facultățile trebuie „să stabilească timpul pe care studenții îl vor petrece în campus 

și în afara acestuia pentru a finaliza proiectul, totodată să stabilească programul 

în care partenerul comunitar va vizita sala de curs și cum, când, unde și de ce 

reprezentantul facultății se va implica personal în procesul de învățare ”. Aceasta 

implică deschiderea instituțiilor către exteriorul universității și permiterea 

partenerilor comunitari în sălile de curs și implicarea în procesele de învățare. 



Cursurile Service Learning  ar trebui să fie concepute pentru a asigura o 

comunicare deschisă între facultate și studenți și o reflecție continuă pe parcursul 

acestora(Jacoby 2015; La Lopa, 2012). Jacoby (2015) afirmă că este necesară o 

componentă critică de reflecție în cursurile de Service Learning, deoarece acestea 

ridică „întrebări critice”, iar reflecția îi ajută pe studenți „să ia în considerare 

perspective multiple și să recunoască complexitatea într-o situație”. După cum sa 

menționat de cîătre Scott și Graham (2015), Service Learning presupune o 

inițiativă de colaborare între studenți și comunitate. Această colaborare implică 

obiective explicite de învățare, un răspuns la nevoile autentice ale comunității, 

luarea deciziilor în rândul tinerilor și o reflecție sistematică din partea acestora. 

Conform Chambers și Lavery (2017), o cultură a Service Learning implică acțiune 

și reflecție, prin care studenții învață atât prin acțiune, cât și prin reflecție asupra 

acțiunii respective. După cum s-a menționat Brownell și Swaner (2009), „calitatea 

supravegherii oferite la fața locului este de o importanță cheie” și, prin urmare, ar 

trebui să se asigure un feedback regulat studenților cu privire la progresul lor. 

Jacoby (2015) relatează că reflectarea în Service Learning încurajează studenții 

să integreze experiența, observația și cunoștințele, să examineze teoria în practică 

și astfel să creeze baza pentru cultura învățării în serviciu la universitate. Potrivit 

lui Jacoby (2015), facultățile pot utiliza diferite tipuri de activități de reflecție (a se 

vedea figura 6). 

 

 
FIGURA 5. TIPOLOGII DE ACTIVITĂȚI DE REFLECȚIE ADAPTATE DE JACOBY (2015) 
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5.2 Pregătirea pentru Service Learning  

 

Succesul Service Learning poate reprezenta un efort enorm pentru profesori și, 

de obicei, succesul profesorilor depinde de sprijinul partenerului instituțional și al 

comunității. După cum s-a menționat de către Butin (2010), dar și de Mueller, 

Brahm și Neck (2015), o pregătire intensivă, o complexitate ridicată și o echilibrare 

între asigurarea impactului societal și rezultatele învățării sunt provocările cu care 

se confruntă profesorii. Pentru integrarea Service Learning în predare și pentru 

planificarea cursurilor, ar putea fi utilizat un ghid comun precum PARE (Pregătirea, 

acțiunea, reflecția și evaluarea), așa cum a sugerat Corporația pentru serviciile 

naționale și comunitare (2020). 

 

 



 

Pregătirea 
Pregătirea ar trebui să includă: 

a) Selecția partenerilor comunitari. Cunoașterea obiectivelor 

partenerului comunitar, așteptărilor acestuia, echipei sale de lucru, 

poate ajuta în selectarea aceluia mai potrivit pentru interesele, 

abilitățile și obiectivele de învățare ale studentului sau facultății. 

b) Țințe sau obiective. Stabilirea unor obiective clare pentru 

procesul de învățare, dar și pentru structura cursului 

c) Probleme etice. Toți participanții trebuie să fie asumați în 

privința problemelor de etică înainte de demararea cursului. 

d) Logistică. Partea de logistică ar trebui să include numărul și 

durata întâlnirilor la care trebuie să participe pe site studentul. 

e) Așteptări. A se lua în considerare presupunerile și așteptările 

studenților și a partenerilor comunitari, inclusive ce se așteaptă să 

obțină din aceste cursuri. 

f) Conținutul cursului. Oferirea de informații despre curs, 

activități, follow-up după finalizarea cursului, reflecție și evaluare 

e) Evaluarea studenților. Evaluarea studenților ar trebui să fie 

luată în calcul. Acest lucru poate să presupună prezentări publice, 

eseuri, rapoarte finale, articole de cercetare și auto-evaluare.  
 

Acțiunea 
Programa cursului, rolurile trebuiesc furnizate studenților și 

partenerilor comunitari. În acest pas, profesorii pot asigura 

progresul și evaluările periodice ale studenților prin diferite metode. 

 

Reflecția  
Reflecția include discuții critice despre experiențele studenților și 

ale partenerilor comunitari. Reflecția poate avea loc în clasă, în 

comunitate sau individual prin sarcini de lucru la curs. 

 

Evaluarea 
Cursurile Service Learning ar trebui evaluate atât din perspectiva  

partenerilor comunitari, cât și din a studenților. Evaluarea fiecărei 

experiențe este importantă pentru a determina în ce măsură au fost 

îndeplinite obiectivele de învățare ale cursului. Aceasta este, de 

asemenea, o experiență important de învățare pentru universități, 

din acest motiv, partenerii comunitari ar trebui să fie întrebați și 

despre experiențele lor. 

 

 



 Service Learning solicită studenților să își asume în mod specific un rol activ 

și responsabil în propria dezvoltare și învățare, interacționând direct cu 

comunitatea (Chambers & Lavery 2017). În acest fel, le poate permite să își aplice 

cunoștințele și abilitățile de gândire critică pentru a satisface nevoile urgente ale 

comunității. Potrivit Resch (2018), studenții pot participa la explorarea problemelor 

sau resurselor comunității, selectarea participanților sau stabilirea activităților care 

trebuiesc angajate. O parte relevantă a Service Learning este oportunitatea pentru 

studenți de a-și folosi abilitățile pentru a se angaja în roluri semnificative în contexte 

reale și prin a lucra cu partenerii comunității. Rolul profesorului și al studentului se 

este într-o rotație în timpul cursului (La Lopa 2012). Liniile de distincție dintre rolul 

studentului și rolul profesorului devin neclare, așadar se poate interpreta că 

studenții să fie profesori și cursanți, iar profesorii să fie cursanți, precum și 

profesori. Într-un interviu cu profesorii, Miklautsch și Kohlmeier (2019) au identificat 

unsprezece roluri ale cadrelor didactice în cursurile de Service Learning (a se 

vedea figura 7). 
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FIGURA 6. VARIETATEA ROLURILOR UNUI PROFESOR IN PRIVINȚA SERVICE 

LEARNING (MIKLAUTSCH & KOHLMEIER 2019) 



Pe de o parte, profesorii s-au experimentat într-un rol profesional și orientat 

pe conținut, ca expert, lider de proiect, profesor, instructor academic și asistent de 

cercetare iar, pe de altă parte, s-au trezit în roluri de susținători, mentori, antrenori, 

comunicatori sau facilitatori ai proceselor. Aceste roluri s-ar putea schimba și 

intersecta continuu în funcție de faza concretă a proiectului de Service Learning și 

de nevoile studenților. 

 

 

 

După cum a afirmat La Lopa (2012), aceste principii oferă o bază prin care 

facultățile trebuie să-și regândească rolul în sala de curs, mai ales pe măsură ce 

aceste cursuri devin centrate pe studenți și reprezintă un ghid pentru propria 

învățare. 

 

 

Ține minte:  

Nu uita rolurile diferitw ale profesorilor în 

privința abordării Service Learning 

Acestea pot fi împărțite în două categorii: 

• Roluri de expert (1, 3, 5, 7)  

• Roluri suport (2, 4, 6, 8, 9, 10) 

 

1) expert, 2) suporter, 3) manager de 

proces, 4) mentor, 5) manager de 

proiect, 6) antrenor 7) 

professor/instructor, 8) mediator, 9) ghid 

de cercetare, 10) consilier și11) 

comunicator.  



 

5.3 Transferarea Service Learning în Rezultate de învățare 

 

Rezultatele învățării joacă în prezent un rol din ce în ce mai important în 

învățământul superior. Așa cum au afirmat Harden (2002) și Buss (2008), 

rezultatele învățării sunt afirmații generale despre ceea ce se realizează și se 

evaluează la sfârșitul cursului și sunt utilizate pentru a descrie în mod specific ceea 

ce se așteaptă de la un cursant sub formă de înțelegere, abilități practice și 

cunoaștere. Davies (2002) subliniază că rezultatele învățării sunt legate de 

cunoaștere și de abilități și competențe. Rezultatele legate de cunoaștere includ 

conținutul și înțelegerea cunoștințelor. Rezultatele legate de competențe și abilități 

cuprind abilități transferabile, abilități cheie, abilități de bază și alte abilități practice 

(Davies 2002). Potrivit lui Kettunen, Kairisto-Mertanen și Penttila (2013), 

rezultatele învățării, care se referă la cunoștințe, abilități, atitudini, sentimente și 

motivație sunt competențe de inovare, care sunt esențiale pentru asigurarea 

dialogului interactiv între organizația educațională, studenți, mediul înconjurător, 

viața profesională și societatea în sine. Chalkley (2006) afirmă că cea mai 

valoroasă contribuție a învățământului superior la sustenabilitate este furnizarea 

unui număr mare de absolvenți care dețin cunoștințe, abilități și valori care să 

permită afacerilor, guvernului, comunităților și societății în ansamblu să trăiască și 

să lucreze într-un mod cât mai durabil. În conformitate cu Shephard (2008), 

abilitățile economiei bazate pe cunoaștere și gândirea critică sunt imperative 

pentru succesul generațiilor viitoare.  

Fiecare curs de Service Learning reprezintă o combinație unică între profesor, 

cursant, partenerul comunitar, serviciul prestat în comunitate și subiectul cursului. 

Service Learning este o abordare complexă a predării și învățării, prin urmare, are 

nevoie de abordări de evaluare și raportare care să fie adecvate pentru a surprinde 

complexitatea sa. 

 



Kuh și colegii săi (2008) 

afirmă că o cultură a Service 

Learning poate fi un factor de 

succes cu un impact semnificativ 

asupra îmbunătățirii realizărilor 

academice ale studenților datorită 

utilizării practice a cunoștințelor la 

curs prin implicarea comunității. 

Service Learning ca educație 

experiențială este extrem de 

importantă, deoarece contribuie la dezvoltarea abilităților sociale, a eticii muncii și 

a expertizei practice. Eyler (2009) raportează că metodele de educație 

experiențială, cum ar fi Service Learning, pot duce la o învățare academică mai 

intensă și pot ajuta studenții să își atingă obiective intelectuale (vezi figura 8) 

 

 

FIGURA 7. OBIECTIVE INTELECTUALE ȘI REZULTATE DE ÎNVĂȚARE 

 



 Un curs bine planificat, care 

integrează conținutul cu serviciul, 

oferă studenților oportunități de a 

se angaja în rezolvarea 

problemelor, luarea deciziilor și îi 

poate duce la o mai mare 

satisfacție cu experiența lor 

universitară (Moely & Ilustre 2014). 

Service Learning include practicile 

necesare pentru obținerea acestor 

rezultate ale învățării. Utilizarea 

reflecției structurate ajută la 

relaționarea dintre practică și 

teorie, astfel încât contribuie la 

înțelegerea și abilitatea studenților 

de a folosi ceea ce știu. Potrivit lui 

Prentice și Robinson (2010), 

obiectivul oricărui program de 

studiu al învățământului superior 

este obținerea unor rezultate 

specifice de învățare, de exemplu, 

gândirea critică; comunicare; 

carieră și muncă în echipă; 

responsabilitatea civică; înțelegere 

globală și cetățenie; și dezvoltarea 

academică și succesul 

educațional. Activitățile de Service Learning ar putea fi considerate ca rezultate ale 

învățării studenților legate de cunoaștere, de competențe și abilități (a se vedea 

figura 9). 
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5 Expertiză practică 

6 Învățare academică 

7 Învățare pe tot parcursul vieții 
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Rezultate legate de abilități și competențe 

• Lucrul în echipă 

• Gândire critică 

• Comunicare 

• Responsabilitate civică 

• Capacitate de înțelegere a cetățeniei globale 

• Managementul timpului 

• Managementul resurselor 

• Ateliere de dezvoltare personală 

• Tehnologia informației 

 

FIGURA 8. TRANSFERUL OF SERVICE LEARNING ÎN REZULTATE DE ÎNVĂȚARE ALE 

STUDENȚILOR 



5.4 Formate de evaluare pentru Service Learning 
 

Analiza și evaluarea activităților  de Service Learning reprezintă un subiect de 

interes, dar până în prezent puțin elaborat. Profesorilor le este adesea dificil să 

analizeze, să evalueze și să recunoască formal angajamentul studenților și să îl 

traducă și în măsuri și dovezi evaluabile. Cu toate acestea, analiza și evaluarea se 

dovedesc a fi importante pentru a face procesul de Service Learning transparent 

pentru studenți, pentru a sublinia importanța serviciului lor pentru partenerii 

comunității și pentru a oferi elevilor dovezi clare și vizibile ale învățării lor cu ajutorul 

feedback-ului. Steinke și Fitch (2007, p. 24) rezumă acest lucru după cum 

urmează: „Evaluările sistematice ale învățării prin servicii oferă oportunități de a 

demonstra impactul puternic pe care această pedagogie îl poate avea asupra 

învățării elevilor (...)  

 

Farber (2011, p. 50) descrie mai multe caracteristici ale 

procesului de evaluare în cursul Service Learning. Evaluarea este 

concepută ca: 

• complexă și multidimensională (sunt luate în considerare 

dimensiunile multiple ale învățării) 

• se concentrează pe feedback 

• este înrădăcinată în contextul respectiv (în formă situațională) 

• poate fi realizată fie de profesori, fie de studenți 

• este atât informală, cât și formală 

• este continuă - evaluarea nu ar trebui să aibă loc doar când 

cursul a fost finalizat (sumativ), ci și în timpul proceselor de învățare 

ale studenților(formativ) 



Conform înțelegerii Service Learning ca proces, analiza și evaluarea au loc în 

mod ideal pe parcursul întregului curs în conexiune cu studenții, profesorii și 

partenerii comunității. Formele de evaluare trebuie planificate cu atenție în avans 

pentru a identifica obiectivele și așteptările învățării. Pe baza acestor obiective, 

este posibil să se ia în considerare rezultatele învățării care trebuie așteptate, cum 

să le măsurăm și ce metode să folosim pentru evaluare. Mai multe metode ar trebui 

utilizate pentru evaluare și combinate într-o interacțiune fructuoasă. Acest lucru 

poate părea complex, dar oferă profesorilor o perspectivă diversă pentru evaluarea 

finală și procesul de notare. Aplicarea diferitelor metode de evaluare oferă 

posibilitatea de a lua în considerare anumite părți sau dimensiuni ale experienței 

de învățare în serviciu (de exemplu, responsabilitatea civică, gândirea critică, 

rezolvarea problemelor, munca în echipă, învățarea socială, învățarea academică 

și cognitivă) și astfel face posibilă o viziune holistică a proceselor de învățare ale 

elevilor. În literatura de specialitate cu tematica ”învățare prin serviciu” pentru 

învățământul superior, sunt menționate frecvent următoarele metode de evaluare. 

a) Lucrări de portofoliu 

Un portofoliu este o colecție de materiale de planificare, rezultate de lucru, 

documente, prezentări, vizualizări și diferite forme de documentație audio-vizuală 

sau lucrări de artă, care documentează procesul de învățare și reflecție. Portofoliile 

sunt utilizate pentru a observa conținutul, metodele și rezultatele (probe) în timpul 

angajamentului studenților și pentru a le înregistra și documenta în scris sau într-o 

altă formă. Lucrul cu portofolii poate fi un element util și însoțitor pe tot parcursul 

unui curs de învățare prin servicii. Fiecare student își elaborează propriul portofoliu 

independent. La sfârșitul cursului, acesta ar trebui să fie complet. În proiectele de 

Service Learning, un portofoliu poate include programe, înregistrări și documentare 

a activităților, eventual vocabular de specialitate, informații și note, rezultate ale 

exercițiilor de reflecție sau evaluări narative (Resch 2018). Portofoliul este 

elementul central și baza evaluării, deoarece poate fi proiectată individual, este 

strâns aliniată la proiectul respectiv de învățare prin servicii și atribuie studenților 



un grad ridicat de responsabilitate personală pentru nota lor. Studenții știu că sunt 

responsabili pentru documentația și calitatea portofoliului. Profesorii pot stabili în 

mod liber pe ce vor sa pună accent în documentație și ce experiențe doresc să 

dezvăluie. Lucrând cu un portofoliu, studenții își pot monitoriza în mod independent 

propriul proces de învățare. Cu ajutorul unui portofoliu, profesorii pot obține o 

perspectivă asupra progresului proiectului, a dezvoltării învățării studentului, dar și 

a experiențelor de serviciu ale studenților. 

Studenții ar trebui să fie pregătiți să lucreze cu portofolii și au nevoie de un 

cadru precis în ceea ce privește proiectarea și structura portofoliului. Folosind 

exemple, profesorii ar trebui să îi familiarizeze pe studenți cu structura unui 

portofoliu și cu ce grad de libertate există în ceea ce privește designul și conținutul. 

De obicei, studenții au nevoie de memento-uri regulate și încurajări pentru a 

continua să lucreze la portofoliul lor. În mod ideal, portofoliul poate fi un ghid de 

călătorie pentru întregul proiect și poate înregistra dezvoltarea individuală a 

proiectului, precum și procesul de învățare, de la primul brainstorming privind o 

idee de învățare de serviciu asupra comunității până la reflecția finală. 

Conținutul portofoliului poate fi adaptat sau completat în funcție de criterii 

specifice subiectului și conținutului. Pentru studenții de la o facultate de 

matematică, pot fi încorporate calcule sau statistici cu grafice (Farber 2011). Pentru 

studenții dintr-o facultate lingvistică, documentația vocabularului extins într-o limbă 

străină sau ortografia textelor poate fi integrată (ibid.). Portofoliul servește drept 

bază pentru evaluarea finală. 

b) Rubrici 

Rubricile pot fi folosite pentru a evalua produsele speciale de învățare ale 

studenților. Criteriile de evaluare sunt formulate în sensul așteptărilor unui rezultat 

specific al învățării și sunt corelate cu o scară numerică. Numerele exprimă diferite 

niveluri de abilități dobândite sau calitatea produsului de învățare. Rubricile fac 

bazele evaluării mai transparente pentru studenți și ușor de utilizat de către 



profesori. Pentru studenți, așteptările puse asupra lor devin evidente. Rubricile 

sunt determinate după obiectivele de învățare și rezultatele corespunzătoare ale 

învățării. De asemenea, este posibil să se dezvolte o structură împreună cu 

studenții. În forma finală, rubricile ar trebui prezentate studenților cu exemple, astfel 

încât să le poată înțelege de la începutul cursului. 

Rubricile pot fi aplicate diferitelor domenii de învățare și sarcinilor de Service 

Learning. Ele pot fi utilizate pentru evaluarea jurnalelor de reflecție și a 

prezentărilor orale, dar și pentru evaluarea muncii în echipă în cadrul proiectului 

de învățare prin servicii sau pentru evaluarea responsabilității civice. În special, 

evaluarea responsabilității civice este considerată a fi foarte dificil de măsurat și 

există probleme în diferențierea acestei dimensiuni de învățare în ceea ce privește 

calitatea acesteia, deoarece aceasta implică și multe ipoteze normative. În acest 

caz, profesorii ar trebui să acorde o atenție deosebită formelor de responsabilitate 

civică care pot fi determinate în mod real și analitic, ca parte a proiectului. Exemple 

de rubrică în domeniul responsabilității civice pot fi găsite în Farber (2011). Tabelul 

(tabelul 3) de mai jos prezintă o rubrică pe tema evaluării unui proiect de învățare 

prin servicii cu elemente vizuale, scrise și prezentate. În apendice veți găsi un 

exemplu de rubrică pentru evaluarea jurnalelor de reflecție. 

Farber (2011, p. 51) oferă o structură exemplară pentru un portofoliu ca parte 

a Serviciului prin învățare asupra comunității, care include următoarele puncte: 

• Un web de învățare și brainstorming; 

• Fișe de planificare pentru proiect; 

• O cronologie (care urmează să fie organizată și completată de echipă); 

• Intrări în jurnal (pentru reflecție de învățare încorporată); 

• Note de proiect, care pot include fișe de vocabular, întrebări de sprijin, note 

de prezentare, 

• zona de conținut a notelor, cercetări și informații, diagrame și desene; și 



• Autoevaluări (autoevaluări de grup săptămânale). 

 Vizual Scris Prezentare 

1.munca limitată 
distribuită 

Prezentare vizuală 
limitată. 

Prezentare scrisă 
limitată și distribuită. 

Studentul nu a avut 
un rol în prezentare. 
 

2.nu îndeplinește 
standardele 

Vizualul este parțial 
finalizat sau nu este 
foarte clar, colorat 
sau detaliat; a 
comunicat unele 
informații învățate, 
dar nu sunt 
organizate. 

Parțial complet, nu 
are detalii sau focus 
sau este sub formă 
de schiță brută cu 
erori; comunică 
câteva informații 
învățate în procesul 
de cercetare. 
 

Studentul a avut un 
rol limitat în 
prezentare. 

3. aproape de 
îndeplinirea 
standardelor 

Prezentarea vizuală 
este completă, 
afișând detalii, 
culoare și informații 
clare; un aspect al 
vizualului are 
probleme cu 
claritate și / sau 
înțelegere 

Complet în forma 
finală de proiect și 
arată o înțelegere a 
informațiilor 
învățate în procesul 
de cercetare; unele 
probleme cu 
prezentarea sunt 
evidente. 
 

Studentul a avut un 
rol în prezentare; a 
demonstrat abilități 
de vorbire și a 
împărtășit 
informații. 

4. îndeplinirea 
standardelor 

Vizualul este 
complet, organizat, 
clar și detaliat; 
comunică 
informațiile învățate 
într-un mod creativ 
și ușor de înțeles. 

Complet în forma 
finală de proiect și 
arată o înțelegere 
aprofundată a 
informațiilor 
învățate în procesul 
de cercetare; este 
interesant și 
captivant pentru 
cititor. 

Studentul a avut un 
rol bine exersat în 
prezentare; a avut 
bune abilități de 
vorbire  și a 
împărtășit informații 
cu entuziasm 
comunității școlare. 

TABELUL NR 3 RUBRICA DE ÎNVĂȚARE PRIN SERVICIU. ADAPTATĂ DUPĂ 

FARBER (2011,P.101-102)  

c) Autoevaluarea studenților 

 

Instrumentele și baremele de autoevaluare ale studențilot sunt deosebit de 

potrivite pentru ca aceștia să demonstreze și să reflecteze asupra învățării și 

atitudinilor la începutul unui proiect, în timpul sau după un proiect de Service 

Learning. Cu toate acestea, ele pot fi utilizate și sub formă de liste de verificare 



pentru ca studenții să rezume propriul progres al învățării, în sensul autoevaluării. 

Autoevaluarea încurajează autoanaliza studenților, poate duce la explorarea 

aprofundată a obiectivelor de învățare și, de asemenea, poate promova o imagine 

mai clară a percepțiilor studenților (Farber 2011). În acest sens, autoevaluările pot 

fi folosite și ca metodă de învățare și pot oferi profesorilor mai multă perspectivă. 

Pe de o parte, rubricile menționate pot fi folosite de studenți pentru a-și evalua 

munca și  pentru a o putea descrie la sfârșitul cursului. Pe de altă parte, pot fi 

utilizate scale de cercetare. Aceste scale pot fi fie dezvoltate de profesori, sau scale 

existente pot fi aplicate într-un mod standardizat sau modificat. Exemple de astfel 

de scale pot fi găsite în Bringle, Phillips și Hudson (2004) și Shumer și colegii 

(2000). 

d) Înregistrarea performanței 

În principiu, este necesar să se decidă ce realizări parțiale pot fi justificate 

ca o dovadă a performanței pentru cursul respectiv: participare regulată la curs, 

pregătirea unei prezentări orale, cercetări suplimentare, exerciții de reflecție, 

pregătire pentru implicarea studenților, participare la supraveghere, implicare în  

supravegherea unor grupuri sau raportarea finală. În general, studenții raportează 

de obicei o cantitate mare de timp petrecut în activități specifice. Are sens să luăm 

în considerare care elemente de performanță parțiale sunt utile pentru evaluarea 

finală. Certificatele, care pot fi acordate la sfârșitul experienței oferă o recunoaștere 

suplimentară pentru angajamentul față de comunitate. Activitatea realizată trebuie 

menționată în certificat, precum și abilitățile dobândite. Certificatul ar trebui să fie 

semnat de profesor, instituție și partenerul comunitar implicat (Hofer 2007). 

5.5 Învățarea din evaluarea Service Learning 

În contextul Service Learning, o evaluare își propune să documenteze 

învățarea prin serviciu asupra comunității pe întreaga perioadă de timp, să 

stimuleze îmbunătățirea fezabilității și să inițieze un proces de reflecție (Saß 2007). 

Există mai multe modele de evaluare a activităților de Service Learning. Un model 

popular des folosit este modelul de evaluare CIPP de către Stufflebeam (2003) - 



acest model înseamnă „Evaluarea contextului, evaluarea intrărilor, evaluarea 

proceselor și evaluarea produsului”. 

Înainte de începerea efectivă a activității de Service Learning, evaluatorul 

responsabil ar trebui să documenteze și să colecteze obiectivele și interesele 

tuturor celor implicați direct (studenți, profesori, parteneri comunitari) sau implicați 

indirect (de exemplu, facultate) pentru a putea stabili o potrivire bună între 

așteptările diferitelor grupuri de oameni și activitățile propriu-zise. Evaluarea 

contextului înregistrează informații despre condițiile-cadru externe ale proiectului, 

situația problematică din care apare proiectul și identifică interesele și nevoile 

persoanelor implicate (motive pentru participarea la activitatea de învățare prin 

servicii, așteptări, preocupări ale studenților și ale comunității, parteneri). 

Evaluarea input-ului investighează diferite alternative pentru selectarea unei 

intervenții care se potrivește cu resursele disponibile (Saß 2007). În această etapă, 

citirea literaturii relevante ajută la clarificarea intervențiilor care există deja și s-au 

dovedit a avea succes pentru obiectivele preconizate. O evaluare a învățării prin 

serviciu întreabă dacă și în ce măsură au fost atinse aceste obiective și care factori 

au fost benefici (Fromm 2019). În funcție de obiectivul evaluării, pot fi diferențiate 

două tipuri de evaluare: 

Ca parte a unei evaluări formative a procesului, se evaluează întregul 

proiect de învățare prin servicii aduse comunității și, dacă este necesar, pot fi 

identificate probleme în timpul procesului și pot fi sugerate modificări ale procedurii. 

O revizuire continuă a realizărilor curente așteptate are loc pe parcursul întregului 

curs. Instrumentele precum rundele de feedback cu participanții sau partenerii 

comunitari sunt instrumente populare în acest scop (Baltes et al. 2007; Saß 2007). 

Folosind aceste instrumente, se poate clarifica ce le-a plăcut participanților și în ce 

domenii percep necesitatea unei schimbări. De asemenea, feedback-ul din partea 

partenerilor comunitari sub formă de conversații cu cei afectați sau feedbackul 

scris, de exemplu în jurnalele de învățare însoțitoare, pot oferi informații 

suplimentare în acest sens. 



O evaluare finală a succesului, în sensul unei evaluări sumative, poate 

informa profesorul dacă obiectivele asociate serviciului au fost atinse. Pentru 

aceasta pot fi folosite și instrumente creative și nou dezvoltate, ca instrumente 

existente și standardizate. Cu toate acestea, o astfel de evaluare nu are în principal 

scopul de a colecta și compara rezultatele într-un mod științific, ci este menită să 

ofere o bază pentru evaluarea și dezvoltarea în continuare a proiectului de învățare 

prin servicii aduse comunității (Baltes, Reinmuth & Saß 2007). Pentru a obține o 

imagine completă și pentru a putea face o judecată exactă cu privire la proiect, 

trebuie luate în considerare atât rezultatele pe termen scurt, cât și pe termen lung, 

dar și efectele intenționate și neintenționate în evaluare. Tabelul 4 este extras din 

Saß (2007) și oferă un exemplu pentru un plan de evaluare folosind Modelul de 

evaluare CIPP pentru un curs de învățare prin servicii în care studenții cooperează 

cu o școală și oferă un program pentru promovarea abilităților de citire ale elevilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nivelul 
evaluării 

Context Input Proces Output 

Studenți Așteptări și 
îngrijorări 

Citire 
literatura de 
specialitate 

Jurnal de 
învățare, 

conversații de 
feedback, 
sarcini de 
reflectare 

 

Jurnal de reflecție, 
sondaje/chestionare 

(la început și la 
sfârșit) 

Grup țintă: 
elevi și părinții 

lor 

Pre-test (Test 
de 

alfabetizare) 

Informare 
inițială 

(despre 
așteptări) 

Rundă de 
feedback, 
prezență, 
minute de 

curs 
 

Sondaj/chestionar 
(la început și la 

sfârșit), simulare, 
test 

Profesori 
mentori 

(partenerii din 
comunitate) 

Interviu 
despre 

obiective și 
așteptări 

 

Discuții 
despre 

intervenție 

Feedback Interviu 

Persoane 
implicate din 
exterior (alți 
profesori, 
directorul) 

 

Interviu 
(despre 

problema 
specifică și 
așteptări) 

Discuții  Interviu 

TABEL NR. 4 EXEMPLU PLAN DE EVALUARE(SAB 2007, P.62) 

Evaluarea activităților de Service Learning abordează, de asemenea, 

problemele fundamentale ale cercetării evaluării, și anume dificultatea 

metodologică în măsurarea efectelor cauzale. Pentru a putea determina efectele 

cauzale ale Service Learning, de exemplu, în sens cantitativ, este necesar un 

proiect complex de examinare, care să includă mai multe puncte de măsurare 

(proiectare longitudinală) și controlul influențelor externe pe cât posibil (Fromm 

2019 ). Aceasta este singura modalitate de a vă asigura că un rezultat poate fi de 

fapt urmărit înapoi la Service Learning. Cu toate acestea, în contextul cursurilor de 

Service Learning, proiectele experimentale nu pot fi implementate în cea mai mare 

parte. Proiectele longitudinale necesită eșantioane mari, care la rândul lor sunt 

foarte greu de realizat la cursurile cu un număr mic de participanți. Evaluarea 

activităților de Service Learning se dovedește a fi extrem de complexă și în mod 

ideal multidimensională, deoarece sunt implicate diferite grupuri de oameni și sunt 



urmărite diferite obiective. De exemplu, învățarea prin serviciu asupra comunității 

își propune să deschidă învățarea și creșterea personală pentru studenți, 

producând în același timp beneficii pentru binele comun. Acest lucru are ca rezultat 

mai multe dimensiuni relevante pentru evaluare (Fromm 2019). Profesorul este 

interesat să știe dacă studenții au învățat ceva și s-au dezvoltat în continuare; 

partenerii comunitari doresc să știe dacă serviciul dezvoltat de studenți a avut 

succes pentru membrii comunității afectați, iar studenții doresc informații despre 

calitatea muncii lor, dacă a fost benefică sau nu și despre cum să îmbunătățească 

practica. 

Pentru a investiga și a susține empiric sustenabilitatea și succesul 

activităților de Service Learning, Driscoll, Holland, Gelmon și Kerrigan (1996) 

folosesc grile pentru nivelurile „student”, „facultate”, „comunitate” și „instituție” 

pentru a evalua diferite dimensiuni cu indicatorii și măsurile asociate. Această grilă 

poate ajuta profesorii să găsească metode adecvate pentru evaluarea propriilor lor 

cursuri de Service Learning. De exemplu, grila la nivelul studentului este 

prezentată mai jos în tabelul 5. Sondaje standardizate, interviuri, focus grupuri, 

jurnale de învățare, teste de cunoștințe și competențe și evaluări de către terți (de 

exemplu, evaluarea partenerilor comunitari despre abilitățile studenților) pot fi 

folosite ca metode de evaluare. 

 Variabile Indicatori Măsurători 

Studenți 
 
 

Conștientizarea asupra 
comunității 

Cunoașterea 
comunității, istoriei, 

punctelor forte, 
problemelor, ce o 

definește 

Interviu, jurnal de 
analiză, focus group, 

chestionar/sondaj 

Implicarea în comunitate Cantitate/calitatea 
interacțiunilor, 

atitudinea legată 
de implicare 

Interviu, 
chestionare/sondaje, 

jurnal de analiză, 
focus groups 

Dedicarea pentru 
serviciu 

Planificarea 
viitoarelor servicii 

Chestionare, 
interviu, focus group 

Alegeri de carieră  
Influența 

oportunităților de 
plasare în 
comunitate 

Chestionare,  focus 
group 



Constiinta de sine Schimbări în 
conștientizarea 
punctelor forte, 

limitelor, direcțiilor, 
roluri, obiective 

Chestionare, interviu 

Dezvoltarea personală Participare la 
cursuri specifice, 

activități 
extracurriculare 

Interviu, jurnal de 
analiză, focus group, 

chestionar/sondaj 

Achizițiile academice Rolul experienței în 
comunitate în 
înțelegerea și 

aplicarea 
conținutului 

Chestionare, 
interviu, note, focus 

group 

Sensibilitate la 
diversitate 

Atitudinea, 
înțelegerea 

diversității, confort 
și încredere 

Interviu, jurnal de 
analiză, reflecție, 
chestionar/sondaj 

Autonomie/independență Rolul studentului Interviu, observațiile 
în clasă 

Simțul proprietății Rolul studentului Observații în clasă, 
interviu 

Comunicare Interacțiuni în 
clasă, interacțiuni 
cu comunitatea 

Observații în clasă, 
observații în 
comunitate 

TABELUL 5. GRILA PENTRU EVALUAREA SL LA NIVELUL STUDENTULUI 

(ADAPTAT DUPĂ DRISCOLL, HOLLAND, GELMON&KERRIGAN 1996, P. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 EXPLORAREA POTENȚIALULUI E – SERVICE 

LEARNING  

Andrea Hoyer-Neuhold 

 

6.1 Aspecte introductive despre necesitatea Service 

Learning 

Gândul la e -Service Learning , numită și „învățare prin serviciu virtuală, la 

distanță sau online”, este parțial cauzată de apariția pandemiei COVID-19 în 2020. 

Din cauza pandemiei, predarea învățământului superior din întreaga lume a trebuit 

să își îndrepte atenția asupra învățării la distanță într-un timp foarte scurt, inclusiv 

proiectele de Service Learning, care erau și ele  deja în desfășurare. Cu toate 

acestea, cursurile de E-învățare prin serviciu supra comunității se țineau deja cu 

mult înainte de pandemie, cu o creștere considerabilă în special în ultimii cinci ani 

(Stefaniak 2020, p. 562) și au fost efectuate cercetări pe tema potențialului 

digitalizării pentru proiectele de Service Learning , deoarece predarea și învățarea 

online devin din ce în ce mai importante pentru instituțiile de învățământ superior 

în ansamblu. Prin urmare, gândurile despre potențialul învățării serviciului 

electronic, o sistematizare a învățării serviciului electronic și recomandările pentru 

profesori pentru integrarea componentelor online în cursurile de Service Learning 

sunt rezumate în acest capitol. 

6.2 Potențialul e – Service Learning 

E- Service Learning înseamnă integrarea tehnologiilor informației și 

comunicațiilor (ICT) în cursurile de Service Learning. Fie componenta de învățare, 

fie componenta de serviciu sau ambele au loc online. Prin integrarea 

componentelor online în cursurile de Service Learning, trei avantaje sunt 

evidențiate în studiile existente: Avantaje pentru partenerii comunității, pentru 

studenți și pentru obiectivele de învățare. În primul rând, dacă componenta 

serviciului este furnizată online, proiectele de învățare a serviciilor electronice pot 

implica nu numai parteneri regionali apropiați de universitate, ci și organizații 



dispersate geografic în mediul rural (de exemplu, în zonele rurale) sau chiar 

parteneri comunitari globali fără resurse pentru călătorii ( Waldner și colab., 2012, 

p. 126). În al doilea rând, prin integrarea componentelor online în partea de 

instruire a unui proiect de Service Learning, studenții dispersați geografic sau 

studenții care, din orice motiv, nu pot participa la cursuri la fața locului pe un 

campus, pot participa la cursuri de învățare prin servicii. Acest lucru este important 

din motive de incluziune, deoarece permite studenților netradiționali, studenților cu 

dizabilități sau probleme de sănătate mintală să acceseze cursurile de Service 

Learning(Waldner și colab. 2012, p. 126). Învățarea prin e- Service Learning 

permite, de asemenea, universităților de învățământ la distanță, în special, să 

implementeze abordarea învățării prin servicii în programele lor de învățământ. În 

al treilea rând, activitățile de învățare a serviciilor electronice cu parteneri 

internaționali permit universităților să urmărească nu numai angajamentul civic și 

cetățenia ca obiective de învățare, ci și cetățenia globală și abilitățile transculturale 

(Harris 2017, Garcia-Gutierrez și colab. 2017). 

 

6.3 Sistematizarea E - Service Learning 

 

Waldner și colab. (2012 și 2010) descriu activitățile de Service Learning fără 

nicio componentă online, ci  ca învățare prin serviciu tradițională (tSL) pe o parte a 

unui continuum, și activități de învățare prin servicii numai cu activități online ca 

învățare prin servicii extreme (XE-SL) pe cealaltă parte a continuului . Pe baza 

revizuirii lor extinse a literaturii din 2012, Waldner, McGorry și Widener au 

identificat cinci tipuri de cursuri de Service Learning, așa cum se arată în figura 10. 

 



 

 FIGURA 10. TIPURI DE SERVICII DE SERVICE LEARNING (WALDNER ET AL. 

2012,P 134) 

Învățarea prin serviciu tradițional este învățarea prin serviciu fără componente 

online, în care atât învățarea în clasă, cât și învățarea prin serviciu asupra 

comunității sunt efectuate la fața locului. E- Service Learning tip I hibrid înseamnă 

că partea de predare are loc complet online și partea de service complet la fața 

locului. E- Service Learning tip II hibrid este opusul tipului 1: partea de predare are 

loc complet la fața locului și partea de service complet online. E- Service Learning 

tip III hibrid înseamnă că un mediu de învățare mixt este aplicat componentei de 

instruire, precum și componentei de serviciu. În cele din urmă, Extrem E- Service 

Learning are loc pe deplin online. 

Fiecare tip (E-) de Service Learning are potențialele și limitările sale în ceea ce 

privește furnizarea de instrucțiuni, furnizarea de servicii și rezultatele învățării și 

necesită diferite tehnici pentru a optimiza rezultatele Service Learning (Waldner și 

colab. 2012, p. 138). În secțiunea următoare, căutăm răspunsuri la întrebarea: 

Cum se utilizează Service Learning la nivel electronic? 

6.4 Recomandări pentru profesori în vederea implementării E – 

Service Learning 

 Din literatura E- Service Learning, sfaturi și numeroase recomandări pot fi 

deduse din practica anterioară de succes pentru a evita obstacolele care au apărut 

în proiectele anterioare de E- Service Learning (Waldner și colab. 2012, Helms și 



colab. 2015, Harris 2017, Stefaniak 2020, NYLC 2020, Meuers 2020, EASLHE 

2020). După Waldner și colegii săi (2012, p. 139), recomandările pot fi rezumate 

în trei moduri: în recomandări tehnologice, comunicative și de proiectare a 

cursurilor. 

 În ceea ce privește recomandările tehnologice, se recomandă ca toți 

partenerii dintr-un proiect de învățare a serviciilor învățare prin servicii electronice 

asupra comunității să fie suficient de dispuși și calificați pentru a utiliza toate 

formele de tehnologii necesare, presupunând că au acces la acesta. Profesorii din 

instituțiile de învățământ superior ar trebui să evalueze capacitatea tehnologică a 

partenerilor comunitari și calificările studenților înainte de a începe un proiect de 

învățare a serviciilor Service Learning electronice. Ca o bună practică, se 

recomandă instituțiile de învățământ superior să înființeze o echipă de tehnologie 

informațională care oferă sprijin și instruire. Waldner și colegii săi propun ca o astfel 

de echipă de suport tehnologic să fie considerată „un al patrulea partener integral 

în mediul Service Learning electronic” (2012, p. 140), în plus față de profesori, 

studenți și parteneri comunitari. Instrumentele tehnologice utile includ platforme de 

învățare bazate pe web, instrumente de comunicare sincronă și asincronă, social 

media pentru comunicare informală, platforme de colaborare, baze de date pentru 

arhivarea documentelor scrise, videoclipuri înregistrate etc. Autorii „Ghidului 

practic privind e-Service-Learning în răspuns la COVID-19 ”(EASLHE 2020) și o 

lucrare recentă a Consiliului Național de Leadership pentru Tineret (NYLC 2020) 

descriu și propun mai mult de 20 de instrumente digitale care pot îmbunătăți 

colaborarea și implicarea, în special pentru proiectele de Service Learning 

electronice (de exemplu, EdPuzzle, Padlet, Preceden, Screencastify, Slido etc.). 

Waldner și colegii (2012) subliniază următoarele în ceea ce privește tehnologia: 

„Indiferent de tehnologia utilizată, instructorii trebuie să construiască o punte între 

comunicațiile sincrone și asincrone (de exemplu, arhivarea prezentărilor video live 

pentru studenții din alte fusuri orare care nu pot participa).” (p. 141) și Stefaniak 

(2020, p- 564) subliniază că, deși profesorii ar trebui să ofere elevilor o varietate 



de instrumente, este important să le oferim elevilor libertatea de a utiliza 

instrumentele pe care le preferă, în special pentru comunicarea în grupuri mici. 

 În ceea ce privește recomandările de comunicare, stabilirea unor canale 

clare de comunicare, clarificarea așteptărilor și un contract explicit explicit între 

profesori, studenți și partenerii comunității este la fel de importantă în învățarea 

prin servicii electronice asupra comunității ca în învățarea tradițională în serviciu. 

Astfel, contractele scrise și / sau memorandumurile de înțelegere între facultate și 

partenerii comunitari ar trebui să includă angajamentul explicit de a oferi timp 

pentru întâlniri cu clasa( întâlniri prestabilite) și de a oferi feedback prompt lucrărilor 

studenților (Hunter 2007; Malvey și colab. 2006 ca citat în Waldner și colab. 2012, 

p. 141). Mai mult, partenerii comunitari și studenții ar trebui să intre în contact 

reciproc în sesiuni online sau la fața locului în timp real cât mai devreme posibil 

pentru a promova comunicarea activă, angajamentul și raportul. Pentru a încuraja 

interacțiunea și implicarea studenților, este util ca studenții să lucreze împreună în 

grupuri în cadrul unui curs E- Service Learning și ca un student să își asume rolul 

de lider de grup și de persoană de contact pentru partenerul comunității. În plus, 

atunci când studenții lucrează în grupuri, pot fi stabilite și procese instructive de 

feedback între colegi (Waldner și colab. 2012, p. 142). Din cauza lipsei comunicării 

directe și a răspunsului imediat, profesorii din cursurile de învățare prin servicii 

electronice asupra comunității ar trebui să fie activi în comunicare de la început 

până la sfârșit. Studenții au nevoie de mai multe feedback-uri pentru componentele 

online, iar neînțelegerile dintre toți partenerii sunt mai susceptibile să apară atunci 

când comunică online, în special cu medii asincrone. Prin urmare, profesorii ar 

trebui să fie pregătiți să mențină o vizibilitate ridicată în forumurile online, să ofere 

întâlniri online în timp real și să intervină rapid atunci când apar probleme între 

membrii grupurilor de studenți sau între grupurile de studenți și partenerii 

comunitari (Waldner și colab. 2012, p. 142 și p. 144). 

 În ceea ce privește recomandarea de proiectare a cursului, se poate afirma 

că nu există prea multe diferențe între înființarea unui curs de Service Learning și 

a unui curs de învățare prin e-Service Learning, cu excepția utilizării instrumentelor 



tehnologice. Principiile tradiționale de proiectare a cursurilor sau elementele 

esențiale ale Service Learning, astfel cum sunt elaborate în capitolul 2.6 din acest 

manual, sunt de asemenea relevante pentru învățarea serviciului electronic. Helms 

și colab. (2015) în articolul lor „Implementarea și evaluarea proiectelor de învățare 

a serviciilor online” arată pas cu pas ce ajustări pot fi făcute pentru a stabili un 

mediu de învățare online pentru proiectele de Service Learning, și ce includ aceste 

schimbări în ceea ce privește rolul profesorului și al studentului. În acest scop, 

autorii urmează structura: pregătire, acțiune și analiză, reflecție și evaluare. Pentru 

fiecare fază le oferă profesorilor sfaturi orientate spre practică, de ex. când și cum 

să atribuiți sau să sprijiniți studenții sau când și cum să revizuiți sau să evaluați 

produsele studenților într-un curs de e-Service Learning (Helms și colab. 2015, p. 

373-375). Stefaniak (2020) sugerează o viziune sistemică pentru proiectarea 

experiențelor de învățare prin servicii electronice asupra comunității. Esența 

cadrului ei este că împarte mediul cursului în două subsisteme: subsistemul 

cursului și subsistemul de învățare prin servicii electronice asupra comunității. 

Dacă aceste două componente sunt considerate „ca două subsisteme separate, 

instructorul poate vizualiza mai bine ceea ce este necesar pentru a aprofunda 

înțelegerea și transferul învățării elevilor în contexte din lumea reală” (p. 567). În 

cele din urmă, Waldner și colegii ei (2012, p. 144-145) subliniază că, în comparație 

cu cursurile tradiționale de Service Learning, cursurile de învățare prin servicii 

electronice asupra comunității necesită îndatoriri suplimentare, timp și efort 

suplimentar pentru profesori, precum și pentru studenți. 

 

6.5 Concluzii 

 Integrarea TIC în cursurile de Service Learning oferă multe oportunități, dar 

prezintă și câteva provocări pentru profesori în ceea ce privește tehnologia, 

comunicarea și proiectarea cursurilor. În orice caz, tehnologia nu ar trebui să 

primeze niciodată asupra pedagogiei. Autorii „Ghidului practic despre e-Service 

Learning, ca răspuns la COVID-19” subliniază acest lucru după cum urmează: 

„Pedagogia este esențială și, prin urmare, medierea tehnologică trebuie să fie 



subordonată scopurilor și intereselor pedagogice. Importantă nu este „medierea” 

dintre interfețe, ci „conexiunea” dintre oameni. ” (EALSHE 2020, p. 35).  În special 

atât timp cât situația pandemică și necesitatea „distanțării fizice” continuă, toți 

profesorii care (trebuie) să utilizeze componente online în cursurile de Service 

Learning ar trebui să acorde o atenție specială acestui concept. 

 

7 STABILIREA CULTURII DE SERVICE LEARNING 

ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII ȘI ORGANIZAREA 

SPRIJINULUI INSTITUȚIONAL 

7.1 Intergrarea Service Learning la nivel de facultate 

 Stabilirea cu succes a culturii Service Learning la nivel de universitate poate 

dezvolta rezultatele studenților ca realizări personale și interpersonale, înțelegând 

și aplicând cunoștințele, angajamentul, curiozitatea, practica reflexivă, 

transformarea perspectivei, cetățenia și responsabilitatea socială. Cel mai 

important aspect al înființării culturii de Service Learning este reflectarea 

contextului și a sensului experiențelor studenților. Acest capitol se concentrează 

pe factori instituționali (nivel instituțional, nivel de facultate, nivel de profesor), care 

influențează o cultură de predare și învățare în învățământul superior și 

promovează Service Learning în final. 

 Potrivit Resch (2018), Service Learning are un potențial bogat de a produce 

o generație de lideri care sunt responsabili social. Studenții simt că au un impact 

asupra serviciilor și bunăstării oamenilor din comunitate, că fac parte din învățarea 

colaborativă și participă activ la proiecte relevante responsabile din punct de 

vedere social (Resch 2018). Service Learning, ca format inovativ de predare arată 

o mare promisiune pentru educația de responsabilitate socială. Instituționalizarea 

își propune să ofere resursele instituționale necesare pentru încorporarea Service 

Learning la instituțiile de învățământ superior (Meijs și colab. 2019). Resursele pot 

cuprinde „includerea în declarația misiunii instituționale, dezvoltarea unei unități de 

Service Learning, programe, finanțare, spațiu, personal, sisteme de formare și 



recunoaștere”. (ibid., p. 222). Există diferite orientări axate pe instituționalizarea 

Service Learning în instituțiile de învățământ superior. Cel mai cunoscut este 

Planul de acțiune cuprinzător pentru Service Learning (CAPSL) ca model pentru 

dezvoltarea Service Learning în universități la nivel instituțional de către Bringle și 

Hatcher (1996). Pe baza proiectului Campus Compact, acesta oferă o euristică de 

reflecție pentru a dezvolta strategii de implementare a învățării în serviciu asupra 

comunității, luând în considerare diferite circumscripții (instituție, facultate, studenți, 

parteneri comunitari) (a se vedea tabelul 6). 

 În acest model, implementarea Service Learning la nivel instituțional este 

privită ca un ciclu de activități, inclusiv conștientizare, prototip, suport, extindere și 

evaluare (ibid.). Cu toate acestea, întrucât schimbarea nu este un proces liniar, 

aceste activități nu urmează o succesiune liniară, ci merg înainte și înapoi în 

numeroase cicluri. Cheia pentru o implementare cu succes a Service Learning este 

totuși orientată spre adaptarea practicilor de planificare la caracteristica unică a 

fiecărei universități ca instituție. Având în vedere situația și caracteristicile specifice 

ale instituției, de asemenea, strategiile și exemplele enumerate de activități ar 

putea fi mai mult sau mai puțin de sprijin pentru implementarea Service Learning 

la nivel instituțional. De exemplu, dintr-o perspectivă de limbă germană, unde 

principiul unei unități între cercetare și predare este dominant, pare dificil să se 

implementeze și să se reglementeze Service Learning într-un proces de sus în jos 

(Gerholz 2020). În schimb, o combinație de strategii de sus în jos și de jos în sus 

pare a fi mai potrivită. În plus, McIlrath și colegii (2019) au observat diferențe între 

definițiile naționale ale învățării în serviciu asupra comunității, dar și între 

interpretările locale și instituționale ale acestei pedagogii. Pentru instituționalizarea 

Service Learning, au identificat necesitatea de a crea și de a se angaja la o definiție 

instituțională sau chiar națională a Service Learning (McIlrath și colab. 2016). În 

plus, atrag atenția asupra unei cooperări mai strânse între diferite părți interesate 

în loc să le trateze ca independente una de alta (Meijs et al. 2019). 

 

 



Activitate 

Încercați să răspundeți la următoarele întrebări în timp ce planificați un curs de 

Service Learning: 

 

• Care sunt principiile de bază ale încorporării Service Learning în programa 

din facultate? Ce experiențe aveți cu adaptarea sau schimbarea planurilor 

de învățământ? 

• Ce cultură de feedback există la universitate sau facultate? Elevii primesc 

feedback regulat, dacă da, cum și de ce? Ce metode de reflecție folosiți la 

cursurile dvs.? Cum pot favoriza învățarea academică și bazată pe conținut 

a studenților, dar și învățarea personală? 

• Cum intenționați să susțineți și să ghidați procesele de reflecție ale 

studenților? 

• Cum primesc studenții feedback de la dvs. în calitate de instructor academic 

și în ce formă? (scris, oral, vizite pe site, ...) 

 

Plan de acțiune pentru Service Learning (CAPSL; Bringle & Hatcher, 1996) - 
exemple de activități 

 Instituție Facultate Studenți Comunitate 

Planificare • Formați un 
grup de 
planificare 
format din 
persoane 
cheie 
• Elaborați un 
plan de acțiune 
pentru 
învățământul 
profesional 
• Analizați 
resursele 
instituționale și 
climatul 

 
• Cursuri de 
interes pentru 
profesori și 
cursuri de 
Service 
Learning oferite 
în prezent 
• Identificați 
facultatea sau 
grupul de 
planificare a 
Service 
Learning 

Monitorizați 
implicarea 
studenților în 
activitățile prin 
servicii asupra 
comunității 
• Analizați 
atitudinile 
studenților față 
de servicii de 
învățare prin 
serviciu 
• Identificați 
studenții pentru 
grupul de 
planificare a 
Service 
Learning și 

• Analizați 
parteneriatele 
universitare / 
comunitare 
existente 
• Identificați 
reprezentanții 
comunității 
pentru grupul 
de planificare a 
Service 
Learning și 
pentru 
comitetul 
consultativ 



comitetul 
consultativ 

Conștientizare • Informați 
administratorii 
cheie și 
grupurile de 
profesori 
despre Service 
Learning 
• Alăturați-vă 
rețelelor 
(naționale) de 
învățare a 
serviciilor 
• Participați la 
conferințe de 
Service 
Learning 

• Distribuiți 
informații 
despre serviciul 
de Service 
Learning 
(buletin 
informativ, 
articole, 
broșuri) 
• Identificați o 
legătură între 
facultate și 
fiecare unitate 
academică 

• Distribuiți 
informații 
despre Service 
Learning 
(seminarii de 
orientare a 
studenților, 
articole din 
ziare, postere, 
broșuri) 
• Informați 
consilierii 
despre Service 
Learning 
• Aranjați 
prezentarea 
organizațiilor 
studențești 

Distribuiți 
informații 
despre 
serviciul de 
învățare prin 
servicii asupa 
comunității (de 
exemplu, 
buletin 
informativ, 
broșură) 
• Inițiați întâlniri 
și vizite la fața 
locului cu 
personalul 
agenției 
• Educați 
personalul 
agenției cu 
privire la 
diferențele 
dintre serviciul 
voluntar și 
serviciul de 
Service 
Learning 

Prototip • Identificarea 
și 
consultarea 
programelor 
eficiente 
existente în 
învățământul 
superior 

 
• Identificați sau 
dezvoltați unul 
sau mai multe 
cursuri 
prototipuri 

 
• Recrutarea 
studenților 
pentru cursuri 
de prototip 

• Colaborați cu 
personalul 
agenției pentru 
a dezvolta 
cursuri prototip 

Resurse Obțineți 
aprobarea 
pentru un birou 
de Service 
Learning 
(buget, 
personal, spații 
de birouri) 
• Elaborați un 
mijloc de 
coordonare a 
învățării prin 
servicii cu alte 

• Identificați 
profesorii 
interesați și 
mentorii 
facultății 
• Mențineți un 
fișier de 
programe prin 
disciplină 
• Compilați 
colecția de 
biblioteci pe 

• Stabiliți burse 
de Service 
Learning 
• Faceți 
publicitate 
cursurilor de 
Service 
Learning în 
programul 
orelor de curs, 
consilieri 
• Bani siguri 
pentru 

• Compilați lista 
agențiilor 
interesate de 
Service 
Learning 
• Compilați 
evaluările 
nevoilor 
comunității 
• Utilizați 
instrumente de 
potrivire pentru 
identificarea 



programe din 
campus (de 
exemplu, 
servicii de 
sprijin pentru 
studenți, 
dezvoltarea 
facultății) 
• Solicitați 
granturi 

Service 
Learning 
• Asigurați 
fondurile 
facultății pentru 
extindere 
Identificarea 
resurselor 
existente care 
pot sprijini 
dezvoltarea 
facultăților în 
Service 
Learning 
• Stabiliți un 
premiu al 
facultății care 
recunoaște 
serviciile 

asistenții de 
cursuri de 
Service 
Learning și 
coordonatorii 
de site-uri 

posibilelor 
nevoi ale 
comunității 
• Asigurați bani 
pentru 
coordonatorii 
studenților pe 
site 
• Scrieți 
manualul de 
resurse al 
agenției 
comunitare 
despre 
politicile și 
procedurile 
universității 
pentru 
cursurile de 
Service 
Learning 

Expansiune • Discutați 
despre 
învațarea prin 
serviciu adus 
asupra 
comunității cu 
un public mai 
larg de 
administratori 
și personal 
• Colaborați cu 
alții în 
programarea și 
cererile de 
finanțare 
• Organizați 
forumuri 
despre Service 
Learning 

• Oferiți ateliere 
de dezvoltare în 
facultăți 
• Organizați 
consultări 
individuale 
• Discutați 
învățarea prin 
serviciu asupra 
comunității cu 
departamentele 
• Oferiți granturi 
pentru 
dezvoltarea 
cursurilor, 
pentru a sprijini 
Service 
Learning 

• Stabiliți o 
ofertă largă de 
cursuri de 
Service 
Learning 
• Includeți 
studenții 
anteriori de la 
cursurile de 
Service 
Learning în 
recrutarea de 
noi studenți 
• Creați posturi 
de asistent de 
curs și 
coordonator de 
site pentru 
studenți 
• Elaborați o 
opțiune de 
credit pentru ca 
studenții să 
proiecteze 
componente de 
învățare prin 
servicii 
„independente” 

• Inițiați ateliere 
comunitare și 
discuții despre 
Service 
Learning 
• Creșterea 
implicării 
personalului 
agenției în 
proiectarea 
cursurilor și 
activităților de 
învățare a 
serviciilor la 
nivel 
universitar 
• Colaborați cu 
agențiile 
comunității la 
programare, 
propuneri de 
granturi și 
conferințe 



• Implicarea 
studenților în 
dezvoltarea 
cursurilor de 
Service 
Learningși 
activități 
conexe (de 
exemplu, 
ateliere, 
conferințe, ...) 

Recunoaștere • Publicitatea și 
prezentarea 
activităților de 
Service 
Learning ale 
universității 
către alte 
instituții 
• Publicați 
cercetări 
despre Service 
Learning 
• Participați la 
conferințe și 
ateliere 
• Publicitatea 
activităților de 
Service 
Learning în 
mass-media 
locală 

• Faceți 
publicitate 
realizărilor 
facultății 
• Includeți 
activități de 
Service 
Learning pe 
formularele de 
raport anual ale 
facultății 
• Implicarea 
facultății în 
activități 
profesionale 
(de exemplu, 
publicare, 
ateliere, 
conferințe, 
forumuri) 
• Faceți 
publicitate 
destinatarilor 
premiului 
pentru Service 
Learning 
facultății 

• Faceți 
publicitate 
beneficiarilor 
de burse 
studențești 
care recunosc 
serviciile 
• Scrieți scrisori 
de 
recomandare 
pentru studenții 
implicați în 
servicii 
• Nominalizați 
studenții pentru 
premii locale, 
regionale și 
naționale de 
recunoaștere 
• Creați 
transcriere co-
curriculară 

• Sponsorizați 
evenimente de 
recunoaștere 
pentru agenții 
și personalul 
agenției 
• Publicitatea 
parteneriatelor 
comunitare în 
mass-media 
locală 

Monitorizare • Compilați 
raportul anual 
al Biroului de 
Învățare de 
Servicii 
• Includeți 
învățarea prin 
servicii în 
evaluarea 
instituțională 

• Furnizați 
metode și 
proiecte de 
evaluare către 
facultate (de 
exemplu, 
evaluarea in 
grup, portofolii) 
• Evaluarea 
rezultatelor 
cursului 

• Evaluați 
cursurile de 
Service 
Learning (de 
exemplu, 
satisfacția 
studenților, 
rezultatele 
învățării) 

• Evaluați 
impactul 
activităților de 
Service 
Learning 
asupra 
satisfacerii 
nevoilor 
agenției și ale 
clienților 



(satisfacția 
studenților, 
învățarea 
studenților) 

Cercetare  
• Efectuați 
cercetări 
privind Service 
Learning în 
cadrul 
instituției și 
între instituții 

• Facilitarea 
cercetărilor în 
interiorul 
facultății privind 
Service 
Learning 
• Efectuați 
cercetări privind 
implicarea 
facultății în 
Service 
Learning 

• Efectuați 
cercetări 
privind 
experiențele de 
Service 
Learning a 
studenților 
• Promovați 
implicarea 
studenților în 
cercetare 

 
• Colaborați cu 
agențiile la 
proiecte de 
cercetare  

Instituționalizare • Serviciul face 
parte din 
declarația 
misiunii 
universitare, 
iar învățarea 
prin serviciu 
asupra 
comunității 
este 
recunoscută în 
publicațiile 
universitare 
• Service 
Learning este 
o caracteristică 
identificabilă a 
educației 
generale 
• Cursurile de 
Service 
Learning sunt 
enumerate în 
buletine, 
programul 
orelor și 
descrierile 
cursurilor 
• Universitatea 
sponsorizează 
conferințe 
regionale sau 
naționale 

• Service 
Learning 
trebuie să fie ca 
o caracteristică 
permanentă a 
descrierilor 
cursurilor și a 
curriculumului 
• Service 
Learning  este o 
parte integrantă 
a dezvoltării 
profesionale a 
facultăților 

• Înscriere 
constantă la 
cursuri de 
Service 
Learning 
• Învățarea prin 
serviciu asupra 
comunității face 
parte din 
cultura 
studenților 

• Facultatea 
este implicată 
oficial cu 
agenția (de 
exemplu, 
consultant) 
• Personalul 
agenției este 
implicat în mod 
oficial în 
universitate 
(de exemplu, 
echipa predă 
cursul, 
comitetul 
campusului) 
• Agențiile 
alocă resurse 
suplimentare 
pentru a sprijini 
și instrui 
studenții 
voluntari 



despre Service 
Learning 
• Angajamente 
bugetare 
dificile pentru 
susținerea 
programelor de 
Service 
Learning 

TABELUL 6. PLAN DE ACȚIUNE PENTRU ÎNVĂȚAREA PRIN SERVICIU ASUPRA 

COMUNITĂȚII (CAPSL), BRINGLE & HATCHER (1996) 

 Sigmon și Keyne (2010) au susținut că Service Learning reunește educația 

de teren și serviciile comunitare și, prin urmare, reprezintă o formă bogată, 

inovatoare de educație experiențială. De asemenea, Jones, Warner și Kiser (2010) 

raportează că Service Learning și educația durabilă au baze comune și s-ar putea 

dovedi a fi aliați puternici în contextul învățământului superior. 

Halberstadt, Schank, Euler și Harms (2019) identifică factorii care au legătură cu 

mediul, formatul și aptitudinile profesorilor, care sunt cruciale pentru 

implementarea cu succes a învățării de servicii asupra comunității, pentru 

responsabilitate socială și educație durabilă (vezi Figura 11). 

  

FIGURA 11. FACTORI PENTRU IMPLEMENTAREA CU SUCCES A SERVICE 

LEARNING PENTRU EDUCAȚIA RESPONSABILITĂȚII SOCIALE ȘI DURABILITĂȚII 

ÎN CONFORMITATE CU HALBERSTADT, SCHANK, EULER & HARMS (2019) 

Traducere figura 11 (Lecturer aptitude – Aptitudinea de lector; Learning format – 

format de învățare; Learning environement – mediu de învățare) 



 La nivel macro, un mediu de învățare care constă în condiții benefice 

de predare este un factor crucial al succesului pentru implementarea Service 

Learning. Aceasta include structuri de sprijin oferite de universitate (sprijin 

financiar, formare, coaching pentru lectori, predare în echipă etc.) și acceptarea, 

recunoașterea și remunerarea pentru această formă complexă de predare 

(Halberstadt, Schank, Euler & Harms 2019). 

 

7.2 Exemple de sprijin instituțional pentru Service Learning 

 Profesorii nu sunt singurii responsabili de succesul Service Learning, însă 

lucrează în structuri instituționale specifice, care pot fi 1) nu pot sprijini învățarea 

prin serviciu asupra comunității sau, 2) pot sprijini învățarea prin serviciu asupra 

comunității. Elementele de sprijin instituțional pot fi în platformele și portalurile 

potrivite, în care partenerii comunitari pot căuta studenți sau invers, sau sprijin 

instituțional cu probleme legate de contracte, atunci când facultatea oferă șabloane 

sau consiliere juridică pentru acordurile de lucru dintre universități și partenerii 

comunitari. De asemenea, formarea continuă pentru studenți și sprijinul practic 

(cum ar fi sume mici de bani pentru anumite servicii sau bilete pentru transportul 

public) pot fi de ajutor pentru o implementare cu succes a Service Learning (Resch 

& Dima 2021). 

 

Exemplu de sprijin instituționalizat 1: 

Universitatea de Tehnologie Kaunas (Lituania) a inițiat „Digital Badges” acum 

câțiva ani. Acestea sunt microcertificate digitale pentru recunoașterea învățării 

non-formale și a realizărilor educaționale, cum ar fi Service Learning, în care sunt 

recunoscute experiențele și competențele. 

 

Exemplu de sprijin instituționalizat 2: 

Proiectul ENGAGE STUDENT dorește să inițieze o „Platformă de potrivire online” 

pentru ca partenerii comunitari din cinci țări să poată găsi parteneri universitari 



pentru proiectele lor de Service Learning. Partenerii comunitari își pot insera 

nevoile actuale și universitățile pot răspunde. 

 

Exemplu de sprijin instituționalizat 3: 

Sprijinul instituțional este oferit de Centrul pentru predare (CFT) de la Universitatea 

Vanderbilt (Statele Unite). Promovează predarea universitară care duce la 

învățarea semnificativă a studenților. CFT oferă diferite activități de sprijin în 

dezvoltarea practicilor didactice și pregătește ghiduri pentru o varietate de subiecte 

didactice cu rezumate ale celor mai bune practici, linkuri către alte resurse online 

și informații despre resursele locale Vanderbilt (Universitatea Vanderbilt 2020). 

 

Exemplu de sprijin instituționalizat 4: 

UNIAKTIV este un centru de învățare civică și responsabilitate socială la 

Universitatea din Duisburg-Essen (Germania), care este un departament 

centralizat al universității dedicat Service Learning numai pentru a permite 

cooperarea cu partenerii comunitari. Centrul sprijină profesorii în eforturile lor de a 

desfășura cursuri de Service Learning în conformitate cu politicile universitare 

(Altenschmidt & Miller, 2020). Coordonează parteneriatele dintre campus și 

comunitate și susține cursurile de Service Learning de la început până la finalizarea 

acestora. Oferă consolidare cu privire la cursuri semnificative, mediază cu 

partenerii de proiect civic, oferă instrumente de planificare, reflecție și instruire 

pentru profesori, susține procesul de evaluare și certificate, dar este, de asemenea, 

responsabil pentru relațiile publice ale proiectelor de Service Learning. Este cea 

mai cuprinzătoare strategie de sprijin instituțional din universitățile germane. 

 

Exemplu de sprijin instituționalizat 5: 

Volunteering @ Wu este un program extracurricular pentru studenți coordonat de 

o echipă specială de la Universitatea de Economie și Afaceri din Viena (Austria) 

(Mackerle-Bixa & Rameder 2020). Studenții participă la diferite programe ”de 

prietenii” și susțin copiii defavorizați în învățarea și pregătirea lor pentru școală, dar 



și în programele de muzică și sport. Studenții își pot valida angajamentul într-un 

anumit modul de studiu din curriculum. Programul extracurricular este integrat în 

structurile prorectoratului, iar echipa de coordonare cooperează cu ONG-urile 

pentru a oferi studenților pregătirea, sprijinul, îndrumarea și oportunitățile adecvate 

pentru reflecție. 

 

Exemplu de sprijin instituționalizat 6: 

Proiectul „MISIUNEA A TREIA la nivelul Universității din Viena“ (Austria) face 

vizibile activitățile celei de-a treia misiuni universitare, construiește rețele între ele 

și sprijină asigurarea calității acestora. Proiectul își propune să dezvolte un profil 

specific de conținut al celei de-a treia misiuni și învățare prin servicii la cea mai 

mare universitate din Austria și să creeze o strategie pentru implementarea 

durabilă. În acest scop, rectoratul finanțează un membru al personalului, care 

colectează activități de învățare prin servicii existente în toate facultățile, publică 

exemple de cursuri de bune practici online și conectează profesorii angajați din 

diferite discipline în cadrul reuniunilor regulate ale părților interesate. În același 

timp, este promovată cercetarea despre Service Learning, ceea ce contribuie la o 

mai mare recunoaștere și vizibilitate a Service Learning la nivel instituțional. (Graf 

și colab. 2020) 

 

Ține minte: 

Sprijinul instituțional pentru integrarea Service Learning în cursurile academice 

poate avea diverse forme. Johnson (n. D.) face distincție între aceste posibile 

activități de sprijin instituțional la nivel de facultate care vizează promovarea 

Service Learning: 

 

• Centrul pentru implicarea comunității, care asistă membrii facultății în găsirea 

partenerilor și a plasamentelor adecvate pentru studenți. 



• Directorul Service Learning, care oferă informații despre toate inițiativele de 

Learning Service din facultate. Acest lucru permite găsirea colegilor cu facultate cu 

experiență care ar putea ajuta și împărtăși experiența lor 

• Biblioteca, oferă toate resursele necesare - material didactic, programe de curs, 

link-uri valoroase pentru site-ul web etc. 

• Seminarii și ateliere, care sunt organizate cu scopul de a împărtăși experiența și 

know-how-ul în implementarea Service Learning - exemple de bune practici, 

provocări etc. 

• Ghid pentru studenți, care reflectă informațiile necesare pentru studenții angajați 

în învățarea prin serviciu asupra comunității. Conține informații generale despre 

metoda de învățare, rezumatul drepturilor și responsabilităților studenților ca 

voluntari, standard pentru contract, fișe de timp, formulare de evaluare, 

chestionare de satisfacție și alte informații relevante. 

 

Fragmente din interviurile din cadrul proiectului ENGAGE STUDENTS 
Integrarea Service Learning în politici „Este integrată în strategia din unele școli” 

(Irlanda, Interviu 1) 

Înființarea unui departament specializat „Înființarea Școlii de Învățământ Superior„ 
Educarea pentru întâlnire și solidaritate 
”(EIS), care vizează promovarea cercetării, 
formării, documentării privind Service 
Learning”. (Italia, interviu 40) 

Dezvoltarea unui curs la nivel 
universitar, legat de Service Learning 

„Există multe exemple, dar unul dintre cele 
mai bune reflectări ale Service Learning 
este modulul de educație cooperativă 
recent dezvoltat„ Dezvoltare durabilă ”, 
care implică lectorii noștri din diferite 
domenii și este predat studenților din toate 
facultățile. Acest modul este inclus în 
documentele strategice ale universității și 
este susținut de administrația universității, 
permițând dezvoltarea în continuare a 
acestui modul. ” (Lituania, interviu 9) 

Finanțare „O cerere internă de finanțare pentru 
inițiativele celei de-a treia misiuni.” (Italia, 
Interviu 39) 

Formarea cadrelor didactice „Instruirea este oferită cadrelor 
universitare: lucrăm cu SFI [Science 
Foundation Ireland], IRC [Irish Research 



Council], precum și prin atelierele 
organizației.” (Irlanda, interviu 1) 

Sistem de mentorat al cadrelor 
didactice 

„Avem, de asemenea, un număr de 
profesioniști voluntari și personal academic 
din toate domeniile din instituția noastră, 
care servesc drept mentori pentru modul, 
deoarece nu există cursuri formale pe tot 
parcursul anului și, de asemenea, un 
număr de oameni care servesc sunt 
exemple de buna practică pentru program. 
"(Irlanda, Interviu 3) 

Credite pentru studenți „Studenții de la  anumite discipline (de 
exemplu, Științe informatice, Marketing) 
pot face voluntariat pentru a obține credite 
suplimentare.“ (Irlanda, Interviu 5) 

Promovarea organizațiilor studențești „În UPB există multe organizații 
neguvernamentale studențești pentru 
studenți cu același set de interese și 
motivații, unde aceștia participă ca 
voluntari la diferite activități bazate pe 
propria inițiativă și simpla dorință de a se 
angaja în activități.” (România, Interviu 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PARTEA 2: PLANIFICAREA INSTRUMENTELOR 
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8 APLICAREA SERVICE LEARNING LA PROPRIUL 

CURS 

Isabel Menezes, Teresa Dias, Cidália Duarte, Deyse Benício, Sofia Pais 

 Învățarea prin serviciu asupra comunității este „o pedagogie reflexivă, 

relațională” (Heffernan 2011, p. 2), care combină intervenția în comunități cu 

oportunități de învățare pentru studenți din diferite domenii ale cunoașterii. De-a 

lungul acestui capitol, vom încerca să înțelegem pașii care ghidează proiectarea și 

gestionarea procesului de Service Learning. 

 Service Learning întruchipează responsabilitatea învățământului superior în 

modelarea cetățenilor sociali angajați și responsabili, care sunt capabili să-și aplice 

cunoștințele și competențele în analiza comunității lor, să își imagineze proiecte de 

intervenție și să colaboreze cu ceilalți pentru a încuraja o îmbunătățire comună 

(Pires 2008). Acest lucru este menționat în mai multe interviuri cu profesori din 

învățământul superior efectuate în cadrul proiectului ENGAGE STUDENTS, luând 

în considerare practicile lor de învățare în cadrul comunității. La fel ca în capitolele 

anterioare, cititorii sunt invitați să adopte o atitudine dinamică față de acest registru 

de lucru, citind și gândind cu voce tare, vizionând și comentând videoclipuri sau 

realizând unele dintre activitățile propuse. Obiectivul principal este de a dezvolta 

dispoziția reflexivă și orientarea practică care va fi utilă odată cu implementarea 

unui curs sau unitate curriculară (CU) bazată pe Service Learning. 

 

Activitate 

Vă rugăm să identificați cele trei motive principale ca indică că învățarea prin 

serviciu are sens în învățământul superior. Notează-ți motivele. După ce ați 

terminat, urmăriți videoclipul și comparați-vă rezultatele. 

 

https://youtu.be/A-smzMcyomY 

https://www.youtube.com/watch?v=br-IMBHmhcI 

(in spaniola) 



8.1 Elementele centrale ale Service Learning ca proces 

 Deoarece nici o abordare educațională experiențială nu este statică 

(Furco 1996), implementarea Service Learning implică o colaborare flexibilă, 

dinamică și ciclică cu partenerii comunității. Înseamnă că procesul de 

implementare a Service Learning este o dimensiune nucleară a proiectelor de 

Service Learning. Astfel, următoarele principii orientate spre proces sunt o parte 

esențială a pedagogiei de Service Learning: 

• Implicarea activă a elevilor; 

• Identificarea problemelor, nevoilor și resurselor unor comunități, organizații sau 

grupuri specifice; 

• Clarificarea competențelor / abilităților la care trebuie lucrat; 

• Dezvoltarea continuă a resurselor în acțiune; 

• Reflecția sistematică asupra muncii care se dezvoltă; 

• Timp instituțional și sprijin pentru implementarea activităților / proiectelor. 

 Proiectele de Service Learning presupun o practică activă și 

colaborativă care articulează și aprofundează învățarea curriculară cu o muncă 

specifică desfășurată în contexte din viața reală. Acest proces favorizează un nivel 

ridicat de implicare a studenților în comunități, în propriul proces educațional și 

contactul cu facultatea (Rigo și colab. 2018). 

 Ca atare, Service Learning combină „teoria cu practica, sălile de clasă 

cu comunitățile, cognitivul cu afectivul” (Butin 2005, p. Vii) cu potențialul de a fi 

„angajant” și „impactant” (p. Viii), atât pentru comunitate, studenți și facultate. Așa 

cum Heffernan (2011, p. 2) stă la baza „învățării prin serviciu ca epistemologie și 

ca pedagogie„ descentrează ”clasa și plasează în mod intenționat comunitatea în 

centrul procesului de învățare”. Nu este surprinzător faptul că Service Learning are 

un potențial atât pentru promovarea angajamentului civic, cât și a schimbării 

sociale.  

Implementarea Serviciului de învățare include cinci etape: Faza de început ( 

Starting Phase), Faza nevoilor comunității (Community Need Phase), Faza de 



învățare a serviciilor (Service Learning Phase), Faza de îndrumare (Guidance 

Phase) și Faza de reflecție (Reflection Phase) - a se vedea figura 12. 

 

 FIG. 12 ETAPELE SERVICE LEARNING 

 

 Aceste faze sunt construite una pe alta în secvența lor cronologică și se 

încheie cu o reflecție finală despre întregul proces. În cele ce urmează, fiecare fază 

este explorată și descrisă în detaliu. Înțelegerea Service Learning ca proces 

implicămai mult decât un singur curs și un semestru. Colaborarea dintre 

universitate și partenerul comunitar ar trebui să fie fixată și reînnoită în mod regulat. 

O temporalitate mai lungă a cooperării implică, de asemenea, mai multe cursuri și 

ca beneficiar mai mult de un domeniu științific (transdisciplinaritate). Acest lucru 

întărește ideea că există forme de producție care sunt împărtășite cu oamenii din 

instituțiile în care se desfășoară această activitate. Aceasta implică, de asemenea, 

gândirea la noi modalități de evaluare a impactului predării cursurilor și însoțirea 

acestora în dezvoltarea și abilitarea lor. În acest sens, fazele procesului de Service 

Learning continuă din nou din faza inițială, urmând toate etapele și ajung la faza 

finală de reflecție. Cu toate acestea, deși o perioadă mai lungă de timp a cooperării 

dintre universitate și partenerii comunitari are multe beneficii pentru toate părțile, 

de multe ori s-ar putea să nu fie posibilă realizarea în practică a problemelor 

organizatorice, instituționale și / sau tehnice la universitatea specifică. În acest caz, 

așteptările cu privire la rezultatele finale ale proiectului de Service Learning ar 

trebui să fie clare pentru studenți și parteneri comunitari. Dacă o cooperare 

suplimentară are sens, profesorii pot indica alte inițiative existente care ar putea 

sprijini partenerii comunitari în realizarea obiectivelor lor ulterioare. 

 



Activitate 

Vă rugăm să urmăriți și să analizați următoarele videoclipuri care prezintă procesul 

de proiectare și implementare a Service Learning. Dacă poți, împărtășește-ți 

gândurile colegilor și reflectă modul în care experiența ta în predare se leagă de 

asta. 

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

https://servelearnconnect.uky.edu/what-service-learning-and-civic-engagement-0 

 

8.2 Etapa inițială 

 

 Proiectarea unui curs de Service Learning, implicarea studenților în 

investigarea problemelor din viața reală într-o comunitate / instituție / grup propriu-

zisă, imaginarea strategiilor pe care le pot folosi pentru a rezolva sau minimiza 

problemele, apoi să facă ceva în legătură cu aceasta. Este esențial ca studenții să 

fie deschiși la o interacțiune de colaborare cu „localnicii” care recunosc nu numai 

„nevoile”, ci și „resursele” care există în orice comunitate / instituție / grup. Pe lângă 

această deschidere către cunoștințe și competențe locale, este de asemenea 

important ca studenții să reflecteze continuu asupra experienței lor - și ca profesorii 

să fie dispuși să ofere sprijin pe parcursul întregului proces. 

 

Activitate cu studenții 

• Vă rugăm să reflectați asupra semnificației următoarei afirmații. 

„Activitatea umană nu se dezvoltă într-un vid social, ci este amplasată strict într-un 

context social, istoric și cultural de semnificații și relații. La fel cum un mesaj are 

sens doar în ceea ce privește contextul total în care apare, relațiile umane sunt 

încorporate în contextul timpului, spațiului, culturii și regulilor de conduită nerostite 

locale. ” (Rosnow & Gerogoudi 1986, p. 4) 

• Credeți că acesta ar putea fi un bun punct de plecare pentru a lucra cu studenții 

dvs. despre modul în care percep „problemele” în comunitățile lor? Face o diferență 

dacă localizează rădăcinile acestor probleme (de exemplu, gunoi, lipsă de 

https://servelearnconnect.uky.edu/what-service-learning-and-civic-engagement-0


adăpost, lipsa zonelor verzi ...) la nivel individual sau dacă iau în considerare 

contextul social, istoric și cultural mai larg? 

• Care sunt concluziile dvs. pentru cursul de Service Learning, despre cum să vă 

planificați intervenția în comunități, instituții sau diverse grupuri de populație? Cum 

preveniți studenții de riscul „învinovățirii victimei” ca o formă de atribuire grăbită a 

breslei comunității de serviciu (de exemplu, familii defavorizate, copii sau un 

reprezentant specific) (Ryan 1979)? Asigurați-vă că îi sensibilizați pe studenți 

pentru situația și condițiile de viață ale membrilor comunității și munca lor cu ei, dar 

și pentru a evita prejudecățile. Studenții ar trebui să fie sensibilizați astfel încât să 

nu se prezinte ca „moralizatori” ai problemelor comunității. 

Când profesorii încep să planifice învățarea prin servicii, există câteva probleme 

de luat în considerare în faza inițială a cursului: 

• Identificați interesele, competențele și motivațiile studenților dvs. în raport cu 

cursul dvs. 

Ce îi motivează? Care sunt punctele lor forte? Ce cunoștințe și competențe doriți 

să dezvolte? Cum veți monitoriza, susține și evalua creșterea cunoștințelor și a 

competențelor civice? 

• Identificați resursele partenerului comunitar. 

Cine sunt cei mai semnificativi - și mai dispuși - actori? Ce comunități, instituții sau 

grupuri ar putea fi mai deschise colaborării? Ce beneficii posibile există atât pentru 

comunități, instituții, grupuri, cât și pentru studenții dvs.? 

• Formalizarea cooperării într-un acord de cooperare. 

Negociați și definiți un contract - un contract verbal ar putea fi suficient în unele 

cazuri; în altele, este preferabil un document scris - împreună cu comunitatea, 

instituția, grupul în care urmează să se desfășoare proiectul dvs. de Service 

Learning. „Contractul” sau acordul de cooperare servește la conturarea 

obiectivelor, clarificarea așteptărilor și (co) responsabilităților, definirea termenelor 

și crearea unei mentalități de colaborare. Universitățile pot fi uneori percepute ca 

organizații puternice din exterior, dar cunoașterea este peste tot - și în comunitate. 



Odată ce cooperarea dvs. cu partenerul comunitar a fost formalizată, puteți 

prezenta cursul dvs. de Service Learning studenților dvs. 

Activitate cu studenții 

Faceți brainstorming despre care sunt cele mai importante caracteristici  a ceea ce 

unii autori numesc „etapa de intrare” (Kagan et al. 2011). Ce ar trebui să aveți în 

vedere, atunci când intrați pentru prima dată într-o comunitate, instituție, grup? 

Cum pot studenții să stabilească o relație deschisă, de colaborare și de încredere 

pentru a ghida munca studentului în acest context? Cum puteți lucra pentru o 

definiție consensuală a ceea ce ar trebui făcut? Cum puteți arăta că respectați și 

aveți grijă de oamenii din acel context? 

 De la început, studenții ar trebui încurajați să înceapă un jurnal de 

învățare sau reflecție. Scrierea este o sarcină care reflectă în cele din urmă și îi 

ajută pe studenți să-și dea sens experiențelor. Indiferent dacă acesta este un 

notebook real sau virtual, ambele metodologii sunt în regulă. Aspectul important 

este că studenții urmează obiceiul de a scrie despre experiența de Service 

Learning. Pentru a-i ajuta să înceapă, profesorii le pot cere să colecteze informații 

despre comunitate, instituție sau grup, de ex. din mediatizare, site-uri web, 

fragmente din lucrări de artă sau rapoarte științifice. 

Ține minte: 

 „Cunoașterea comunității locale este o condiție prealabilă și un preludiu la deciziile 

cu privire la ce tip de acțiuni servesc obiectivelor și intereselor comunității și ce 

persoane, grupuri și setări sociale sunt cele mai importante pentru obiectivul 

acțiunii.” (Trickett 2009, p. 397) 

 

8.3 Etapa comunității 

 Pentru a colecta informații și a identifica nevoile și resursele, este posibil să 

se utilizeze instrumente de cercetare în științe sociale, metode empirice de 

cercetare, care vizează ascultarea și înțelegerea experiențelor de primă mână în 

comunitate. Unele dintre aceste metode includ observarea participanților, interviuri 

calitative și focus grupuri, dar și sondaje foto sau cartografierea comunității 



(Fetterman 1996; Fetterman & Wandersman 2005). Faza comunității este 

caracterizată ca fiind importantă pentru succesul unui proiect de Service Learning, 

deoarece permite autoeficiența studenților din punctul de plecare (Sliwka 2004). 

 

Activitate cu studenții 

Spuneți-le studenților să exploreze site-ul web http://www.communityplanning.net/ 

Apoi propuneți studenților să lucreze în grupuri de trei și să selecteze o metodă, 

discutând cum ar putea să o aplice în comunitate, instituție sau grup. Acest lucru 

ar putea implica dezvoltarea unui scenariu de interviu și interpretarea rolului 

interviului, un student acționând ca intervievator, celălalt ca intervievat și al treilea 

ca observator al interacțiunii, luând note. În funcție de experiența studenților dvs. 

cu aceste metode, jocul de rol poate fi un instrument esențial pentru ei de a înțelege 

ce înseamnă să fii în acea situație anume. 

 

 8.4 Etapa Service Learning 

 Munca în comunitate, instituție sau grup poate fi o provocare - și chiar un 

pic înspăimântătoare - pentru studenți. Unele reguli de bază ar putea fi utile pentru 

faza de implementare (Kagan și colab. 2011; Menezes 2007). 

 

8.5 Etapa de ghidare 

 Susținerea studenților pe parcursul experienței lor de Service Learning este 

o etapă fundamentală în acest proces - aceasta implică acordarea atenției evoluției 

lor, dar și dacă aceștia experimentează combinația dorită între rezultatele 

academice, creșterea personală și creșterea competenței profesionale. 

 La începutul unui proiect de Service Learning, studenții au nevoie de 

îndrumare și pregătire pentru primul lor contact cu partenerii comunitari. Discuția 

cu studenții și crearea de linii directoare cu privire la modul de a se comporta cu 

partenerii comunității și la ce să evite sunt utile și asigură că prima impresie este 

pozitivă. De-a lungul acestei faze, profesorul însoțește și sprijină studenții în 

dezvoltarea proiectului lor și îi ajută să înțeleagă modul în care transferul între 



învățarea teoretică și implementarea strategiilor și activităților ar putea fi realizat în 

comunitatea în care are loc Service Learning (Jenkins & Sheehey 2012, p. 9; 

Bringle & Hatcher 1996; Bates și colab. 2009; Bringle & Hatcher 2000). Uneori, 

intrarea în contexte din viața reală poate duce la sentimente de dezamăgire sau 

frustrare din cauza mediului relațional și structural (Bates et al. 2009). Acesta este 

motivul pentru care este important ca facultatea să asigure o monitorizare și o 

supraveghere atentă în timpul Service Learning (Dunlap 1998; Bates și colab. 

2009, Gerholz și colab. 2018). 

 Există o varietate de strategii pe care profesorii le pot folosi pentru a 

monitoriza și supraveghea studenții. Acestea includ solicitarea studenților să țină 

un jurnal, întâlniri regulate de grup în care să-și poată împărtăși experiențele și să 

discute ce se întâmplă, îndrumare de la egal la egal, încurajarea studenților să 

colaboreze cu colegii lor și, de asemenea, întâlniri individuale de supraveghere, 

pentru a crea un spațiu mai privat de reflecție asupra semnificației experienței 

(Dunlap 1998). Dunlap recomandă, de asemenea, ca profesorii să se întâlnească 

cu parteneri instituționali pentru supravegherea la fața locului. 

Exemplu de ghid pentru primul contact al studenților cu partenerii comunitari: 

• Ia-o ușor: fii drăguț, fii sensibil, rabdă; 

• Explicați de ce sunteți acolo - fii sincer cu privire la cine ești și la motivele tale; 

• Ia-ți timp: oamenii trebuie să te cunoască și să aibă timp să-și explice opiniile; 

• Arătați că sunteți deschis și dispus să colaborați; 

• Implică-te în viața comunității și respectă valorile și convingerile acestora; 

• Fii deschis pentru a face față incertitudinii și evenimentelor neprevăzute - un lucru 

este sigur, ambele se vor întâmpla; 

• Fii gata să conduci și să fii condus, să înveți și să înveți; 

• Urmăriți-vă - cu siguranță vor exista momente în care sentimentele dvs. ar putea 

să vă împiedice; dar, de asemenea, fiți atenți la ideile voastre, cu siguranță unele 

vor fi geniale. Împărtășește, discută și explică și vorbește cu colegii și cu profesorul 

tău; 



• Păstrați un jurnal despre experiența dvs. Înregistrați idei, sentimente, fotografii, 

hărți și lucruri de rezolvat ulterior. 

a) Întrebări din jurnalul de reflecție 

 Dunlap (1998) sugerează că imediat după alegerea și alocarea contextelor 

de învățare de serviciu, studenții ar trebui încurajați de către profesor să 

împărtășească informații pe baza unei liste numite „Jurnal de întrebări de reflecție”, 

care sunt o combinație de instrucțiuni și întrebări pentru a ajuta studenții în 

dezvoltarea unui obicei de reflecție critică ”(Dunlap 1998, p. 2) sau așa cum spune 

Clarke (2004, p. 1),„ punerea unei serii de întrebări la care să răspundă în jurnalele 

scrise ar putea spori gândirea reflexivă ”. Acest jurnal este un jurnal în care 

studenții înregistrează evenimente care au avut loc în experiența lor de zi cu zi, 

percepții despre relațiile pe care le-au avut, idei cu care ar putea veni în 

comunitate. 

          În jurnal, zonele de reflecție sunt asociate cu realizarea activităților - reflecție 

în acțiune: descrierea activităților, înregistrarea rutinelor, semnalarea interacțiunilor 

dintre agenții comunității - și zone de reflecție asociate cu efectele asupra elevului 

individual - reflecție asupra acțiunii: stabilirea conexiunilor între experiențe, „ia 

decizii în cunoștință de cauză bazate pe capacitatea de a reflecta asupra practicii 

lor și a răspuns la problemele care rezultă din această reflecție”. (Clarke 2004, p. 

2). 

Activitate 

Gândindu-vă la obiectivele pe care Service Learning le are în contextul cursului 

dvs., luați în considerare ceea ce ar putea fi inclus în Jurnalul dvs. de întrebări de 

reflecție. Rețineți cei trei pași pentru a induce o reflecție critică: înainte de 

experiență; în timpul experienței și după experiență. Notează-ți întrebările. 

Iată un exemplu de secvență de întrebări pentru un jurnal de bord pe care l-am 

creat pentru studenții implicați în învățarea prin serviciu asupra comunității în timpul 

proiectului UNIBILITY (University Meets Social Responsibility). Acest jurnal îi face 

pe elevi să se concentreze asupra sarcinilor, dar să recunoască și relațiile / emoțiile 

din timpul procesului. 



 

 

Exemplu dintr-un Jurnal de reflecție 

Săptămâna 1 – Privind învățarea ta prin serviciu la nivelul comunității, care a fost prima ta 

impresie? Te rog s-o descrii. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Dar mai puțin? 

Săptămâna 2 – Te rog sa descrii organizația/comunitatea unde îți desfășori activitatea. 

Săptămâna 3 – Te rog sa descrii cea mai bună experiență de săptămâna aceasta. Dar 

care a fost cea mai puțin plăcută experiență? Ce ai învățat? 

Săptămâna 4 – Ce ai făcut această săptămână? Cu cine ai interacționat? 

Săptămâna 5 – Simți că această experiență este relevantă pentru tine la nivel personal? 

Da/De ce nu? 

Săptămâna 6 – Consideri că munca ta are un impact pozitiv sau negativ în comunitatea 

sau organizația unde lucrezi? 

Săptămâna 7 – AI avut emoții puternice în tot acest timp? Da/De ce nu? Ce ai învățat 

despre tine? Dar despre oamenii cu care ai intrat în contact? 

Săptămâna 8 – Ce ai învățat despre modul în care societatea funcționează? Ce implicații 

are asta pentru tine ca persoană, ca cetățean și viitor profesionist? 

Săptămâna 9 – Simți că ai oportunitate să aduci o contribuție reală în comunitate? Da/De 

ce nu? 



Săptămâna 10 – AI oportunitatea să-ți formezi o opinie privind responsabilitatea sociala la 

nivel de universitate? Crezi că această experiență te ajută să pui ideea în practică? Da/De 

ce nu? 

Săptămâna 11 – Ce simți despre modul în care universitatea ta dezvolta responsabilitatea 

socială? Ce schimbări ai recomanda? 

Săptămâna 12 – Te rog sa descrii un episod pe care-l consideri ca fiind cel mai bun. De 

ce este cel mai bun? Apoi descrie un episod pe care-l consideri cel mai ”rau”, neplăcut pe 

parcursul desfășurării proiectului. De ce este cel mai rău? 

 

b) Coleg tutor 

 Studenții ar trebui încurajați să facă schimb de experiențe cu colegii, chiar 

dacă ar putea fi implicați în diferite servicii și contexte. „Tutoratul de la egal la egal 

este o strategie de instruire care implică studnții care se ajută reciproc” (Bowman-

Perrott și colab. 2013, p. 39) în diferite domenii, cum ar fi cunoștințele teoretice (de 

exemplu, conceptele cheie pe care studenții nu le înțeleg singuri) și experiențele 

practice . În această strategie mediată de colegi, studenții joacă rolurile de tutori și 

tutorat și fiecare student primește asistență individuală în problema sa. „Studenții 

accesează expertiza prin mentori, al căror rol este de a facilita mai degrabă decât 

de a preda, iar scopul învățării este de a rezolva problemele realiste și practice într-

un cadru autentic.” (Clarkson & Luca 2002, p. 2) 

Această împărtășire permite studenților să articuleze mai bine problemele din 

curriculum și face mai ușoară împărtășirea preocupărilor care decurg din spațiile 

fizice și relaționale ale contextelor / comunităților în care se desfășoară Service 

Learning și căutarea consecventă a soluțiilor pentru rezolvarea problemelor - 

fundamentală în dezvoltarea competențe profesionale (Dunlap 1998). 

Tutoratul de la egal la egal permite studenților să primească asistență individuală 

și contribuie la dezvoltarea încrederii în sine și a eficacității de sine (Vogel și colab. 

2007; Bowman-Perrott și colab. 2013), dar îmbunătățește și învățarea și experiența 

profesională a tutorilor atunci când iau în considerare un program de Service 

Learning (Clarkson și Luca 2002). 

 



c) Reuniuni de grup / sesiuni de discuții 

  

 Un alt instrument de sprijin pentru studenți este organizarea de sesiuni de 

discuții de grup cu grupuri mici de studenți. Dinamica acestor sesiuni ar trebui să 

promoveze un mediu de proximitate, în care studenții sunt invitați să 

împărtășească experiențele lor și să facă schimb de opinii despre ceea ce fiecare 

dintre ei a observat în contextul lor (Dunlap 1998). Aceste sesiuni intenționează să 

promoveze reflecția și să demonstreze că Service Learning încurajează gândirea 

critică și rezolvarea problemelor. 

 

d) Întâlniri individuale de supraveghere 

 

 O monitorizare mai individualizată presupune întâlniri individuale de 

supraveghere cu profesorul. Aceste momente permit o analiză mai profundă a 

modurilor de a fi și de a interveni în comunitate, oferind o reflecție încadrată în 

cadrul obiectivelor cursului și o operaționalizare temeinică a planului de lucru în 

comunitate. Scopul principal al acestui moment este „să răspundă la întrebări și să 

asiste studenții în rezolvarea problemelor pe măsură ce apar probleme” (Jenkins 

& Sheehey 2012, p. 9). 

 

e) Întâlniri de supraveghere în context 

  

Organizarea întâlnirilor în context, la fața locului, permite o dublă funcție de 

feedback cu partenerul comunitar și supraveghere in loco cu studentul odată ce 

acesta sau el intră în context. Este posibil ca aceste întâlniri să fie organizate și 

planificate. 

Activitate 

Gândiți-vă la rolul dvs. atunci când utilizați îndrumarea de la egal la egal pe baza 

Zambrano și Gisbert (2015, p. 2305) citat: „... intervențiile profesorilor au avut loc 

mai ales spontan și într-o măsură mai mică la cererea studenților, în scopul 



clarificării, evaluarea răspunsurilor, modelarea comportamentului ca mediator (de 

dragul tutorelui) și permiterea consensului răspunsurilor. ” 

 

8.6 Etapa de reflecție 

 

 Reflecția este o parte importantă în Service Learning, care sprijină și  

asigură transferul și sustenabilitatea proceselor de învățare. În acest sens, ar trebui 

să existe o oportunitate regulată pentru studenți de a oferi feedback și un spațiu 

pentru a discuta despre nevoi și cerințe. Cel puțin în punctele specifice și relevante 

ale unui proiect de Service Learning, dar și la final ar trebui să existe o analiză 

aprofundată și o reflecție cu privire la componenta serviciului. În timpul fazei de 

reflecție este important să descriem ce s-a întâmplat, având în vedere principalele 

dificultăți și realizări ale proiectului de Service Learning (Kaye 2010). Încurajarea 

unei discuții colective despre schimbările pe care le-a adus (în dimensiuni 

personale, civice și academice) și plasarea experienței Service Learning într-un 

context mai larg poate genera noi perspective asupra modului în care funcționează 

de fapt comunitățile (Bringle et al. 2016). Există mai multe exemple de exerciții de 

reflecție pentru învățarea prin serviciu asupra comunității pe o varietate de cursuri 

(cum ar fi modelul DEAL - Descrieți, examinați și articulați învățarea sau 

Taxonomia Bloom) (Ash & Clayton 2004; Ash & Clayton 2009; Jameson, Clayton 

& Bringle 2008), solicitând totuși studenților o reflecție scrisă despre rezultatele 

învățării care rezultă din învățarea prin serviciu și pot îndeplini diferite obiective. Pe 

de o parte, îi poate ajuta să înțeleagă mai bine complexitatea procesului în care au 

fost implicați și, pe de altă parte, le poate da conștientizarea faptului că prin Service 

Learning au fost expuși la probleme civice critice care contribuie la dezvoltarea lor 

academică și învățare civică și / sau creștere personală. 

 Pe lângă reflecție și evaluare, recunoașterea efortului realizat prin serviciile 

de la nivelul comunității este un aspect principal al acestei etape. Pentru a susține 

o cultură a recunoașterii pentru Service Learning, publicarea proiectului sub formă 

de articole de ziare locale, reviste și bloguri universitare sau sub formă de 



prezentări la universitate poate fi de ajutor. Pentru a recunoaște efortul studenților 

ar putea avea loc ceremonii de onoare, ar putea fi înmânat la o sărbătoare specială 

sau un certificat pentru efortul lor în interesul comunității. Universitățile sunt un 

context privilegiat pentru implementarea Service Learning, deoarece „utilizarea 

intenționată a angajamentului comunității, învățarea activă și reflecția sunt 

esențiale pentru dezvoltarea abilităților profesionale pentru o practică eficientă”. 

(Deck și colab. 2017, p. 458). Recunoașterea poate lua patru forme de bază (a se 

vedea și figura 13): 

Măsuri de sprijin: Măsurile de sprijin se concentrează pe recunoașterea efortului 

și prin oferirea de sprijin instituțional (de exemplu, instruiri, ateliere, săli pentru 

întâlniri și consultări). Acest sprijin ar putea, pe de o parte, să fie benefic pentru a 

facilita serviciile studenților în comunitate, dar să ofere și sprijin academic în 

dezvoltarea lor profesională. 

Măsuri de validare: validarea se concentrează pe recunoașterea efortului și prin 

oferirea de credite pentru angajament, integrarea în curriculum și transferul 

serviciului în competențe dobândite pentru studiile lor. Aceste măsuri sunt legate 

de traducerea eforturilor de serviciu ale studenților în credite și reprezintă o 

modalitate formală de recunoaștere în înregistrări de performanță bazate pe 

curriculum. 

Măsuri de valorizare: Valorizare înseamnă recunoașterea efortului privind Service 

Learning sub formă de recompense, certificate sau în suplimentul de diplomă. 

Aceste măsuri documentează oficial angajamentul studenților, care poate fi util în 

CV-uri și cereri de locuri de muncă. Cu toate acestea, acordarea de premii ar putea 

fi dificilă, deoarece o comparație între diferite forme de angajament și servicii ar 

putea fi dificilă. 

Măsuri de bonificare: Bonificarea are loc sub forma unui punct bonus, care de ex. 

poate avea un impact asupra notării, accesului la bursă sau subvențiilor de studiu. 

Această măsură de recunoaștere poate fi utilizată ca o compensație pentru efortul 

de serviciu. 

 



 

 

FIGURA 13. FORME DE RECUNOAȘTERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 FIȘE DE LUCRU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Service Learning… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

… urmărește implicarea studenților în activități 

care combină atât serviciile comunitare, cât și 

învățarea academică. ... Multe activități de 

Service Learning oferă studenților oportunități de 

dezvoltare academică ulterioară, permițându-le 

să își aplice cunoștințele pentru a răspunde unei 

nevoi legate de curriculum în comunitate ... În 

timp ce studenții se pot dezvolta social și 

personal, scopul principal al învățării prin servciu 

asupra comunității  este de a spori dezvoltarea 

academică și responsabilitatea civică a elevilor 

(Furco 2006) 

… reunește studenți, cadre universitare și 

comunitatea, și toți devin resurse didactice, 

rezolvatori de probleme și parteneri. În plus 

față de îmbunătățirea învățării academice 

și a lumii reale, scopul general al învățării 

prin servicii asupra comunității este de a 

insufla studenților un sentiment de implicare 

și responsabilitate civică și de a lucra la 

schimbări sociale pozitive în cadrul societății 

(Europe Engage 2017) 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… este un mod de a gândi despre educație și 

învățare (o filozofie) cu un instrument sau o 

strategie de predare însoțitoare (o pedagogie) 

care cere studenților să învețe și să se dezvolte 

prin participarea activă la activități de Service 

Learning  pentru a răspunde problemelor definite 

în organizațiile comunitare. Există reciprocitate în 

schimbul dintre studenți și comunitate. (Petersen 

& Simon 2013, p. 7) 

… este o experiență educațională, purtătoare de 

credite, în care studenții participă la o activitate de 

Service Learning organizată care satisface nevoile 

comunității identificate și reflectă asupra activității 

de Service Learning în așa fel încât să înțeleagă în 

continuare conținutul cursului, o apreciere mai largă 

a disciplinei și un sentiment sporit de responsabilitate 

civică (Bringle & Hatcher 1996, p. 112) 

… are potențialul de a influența creșterea 

personală a elevilor, responsabilitatea civică 

și înțelegerea socială prin conectarea 

perspectivelor personale cu cursurile și 

experiențele din lumea reală (...) Reflecția de 

sine, o componentă cheie a învățării de 

serviciu asupra comunității, încurajează elevii 

să ia în considerare în mod intenționat să 

înțeleagă modul în care experiența le-a 

afectat la nivel personal și academic 

(Sanders, Van Oss și MacGeary 2016) 



Fișă de lucru: Reflecție despre Service 

Learning 

 

Vă rugăm să parcurgeți următoarele sarcini: 

Sarcina 1 Care sunt părțile comune ale acestor definiții? Care sunt 
principalele elemente ale Service Learning conform lor? 

 

1. 

2. 

3. 

Sarcina 2 Cum aceste definiții ale Service Learning sunt compatibile cu 
activitățile dvs. și cu alte metode aplicate de învățare? 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 



Sarcina 3 Vă rog să listați care credeți că sunt trei potențiale beneficii ale 
integrării Service Learning în procesul de predare: 

 

a) Pentru dvs în calitate de profesor/lector 

1. 

2. 

3. 

b) Pentru dvs. ca student 

1. 

2. 

3. 

Sarcina 4 Vă rugăm să consultați literatura de specialitate pentru a 
identifica trei articole, cărți și / sau rapoarte suplimentare legate de Service 
learning care sunt deosebit de relevante pentru munca dvs.: 

 

1. 

2. 

3. 

Sarcina 5 Vă rugăm să prezentați un posibil subiect de cercetare pe care 
studenții dvs. l-ar putea întreprinde în legătură cu Service learning: 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Sarcina 6 Vă rugăm să prezentați cum credeți că se va schimba rolul dvs. 
de profesor prin aplicarea Service Learning: 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 



Instrument de planificare: Puncte de intrare - 

Identificați-vă ideea de proiect de Service Learning 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Conținut didactic: Ce predai? 

Ce abilități, cunoștințe și 

conținut ar trebui să 

dobândească elevii după 

terminarea cursului? 

2.) Serviciul comunitar: Care 

este ideea dvs. de serviciu? Cu 

ce parteneri comunitari aveți 

contact strâns? Ce pot învăța 

studenții din acest serviciu 

comunitar? 

3.) Integrare: Cum pot fi 

conectate cunoștințele 

dobândite la curs? Cum puteți 

combina serivicul asupra 

comunității și învățarea? 

4.) De ce resurse veți avea 

nevoie pentru planificarea și 

oferirea unui curs de service 

learning? Unde vă confruntați 

cu restricții, limite sau 

provocări? 



Pas cu pas Abordarea 1: Faza de planificare 

             1. Identifică-ți ideea de Service Learning: asigură-te că știi ce înseamnă 

Service Learning pentru tine și abordarea ta didactică (vezi și Instrumentul de planificare 

1) 

 

  2. Stabiliți avantajele efectuării unui curs de Service Learning în locul unei 

predări obisnuite pentru studenți, comunitate și HEI (pentru dvs.) 

 

 3. Reflectați asupra contextului curricular al cursului și a condițiilor prealabile 

ale studenților (numărul de studenți, obiectivele cursului, poziția în curriculum, durata 

cursului, cunoștințele anterioare și experiențele studenților, orele săptămânale, tipul 

cursului ... ) 

 

 4. Reflectați asupra rezultatelor așteptate de la studenții dvs. 

 

 5. Clarificați-vă contextul instituțional și politic pentru Service Learning la HEI: 

Cât de instituționalizat este Service learning în universitatea dvs. și ce înseamnă acest 

lucru pentru proiectarea cursului? 

 

 6. Reflectați la tipul de servicii și proiecte potrivite pentru conținutul cursului. 

 

 7. Verificați și planificați resursele disponibile pentru planificarea și oferirea 

unui curs de Service Learning (de exemplu, asistență pentru studenți, timp, spațiu, 

finanțare financiară, parteneri de rețea, instruire privind Service learning etc.) 



 8. Luați în considerare și verificați aspectele legale pentru un parteneriat între HEI 

(instituția de învățământ superior) și partenerii comunitari (Aspecte ale asigurărilor pentru 

studenți și clienții comunității, pentru instituție; și așa mai departe). Ce riscuri sunt însoțite 

în proiectul Service Learning? 

 

 9. Țineți cont de intervalele de timp ale proiectului de service learning (de 

exemplu, planificarea semestrială, termenele limită, concedii, depuneri, examene finale 

...)? 

 

 10. 10. Luați în considerare aspectele logistice pentru serviciul comunitar, cum 

ar fi transportul (public) către comunitate 

 

Pas cu pas Abordarea 2: Faza nevoilor comunității 

 11. Clarificați numărul de parteneri din comunitate implicați(unul singur sau mai 

mulți)? 

 

 12. Decideți cum să găsiți parteneri comunitari? (auto-selecție studențească, 

ateliere cu comunitatea, întâlniri față în față, târguri de voluntari, recrutare prin centre de 

organizare comunitară, centre de voluntariat, instrumente online precum ...) 

 

 13. Deliberați ce organizații sau parteneri comunitari vor face cei mai buni 

parteneri 

 

 14. Selectați o metodă de identificare a misiunii, dar și a nevoilor partenerilor 

comunitari și reflectați asupra modului în care puteți constui o relație de încredere cu 

partenerii comunitari 



 15. Decideți despre reciprocitatea în cooperarea dintre universitate și comunitate 

 

 16. Asigurați-vă că partenerii comunității știu ce fel de experiențe vor spori 

rezultatele așteptate ale învățării  prin Service learning 

 

 17. Clarificați diferitele responsabilități și roluri ale studenților, partenerilor 

comunitari și cadrelor didactice - stabiliți ce tip de serviciu va fi furnizat și cum se vor 

organiza studenții (individual sau în grup, formatul serviciilor) 

 

 18. Clarificați modul în care studenții vor fi supravegheați la fața locului, cine 

sunt persoanele de contact pentru studenți și modul în care este oferită îndrumare 

continuă de către universitate 

 

 19. Gândiți-vă și pregătiți un contract instituțional între organizația comunitară și 

universitate 

 

 20. Planificați etapele activităților de servicii comunitare și oferiți studenților 

informații despre câte ore vor petrece cu partenerii comunitari 

 

 21. Aveți în vedere gestionarea riscurilor și decideți cu privire la posibilele 

situații/probleme care apar în timpul furnizării de către studenți a unui serviciu și ce trebuie 

făcut pentru a evita aceste situații - pregătiți de asemenea studenții cu privire la aceste 

aspecte înainte de a începe prima lor activitate. 

 



 22. Reflectați asupra rolului în cadrul cursului a mass-media digitală și dacă, 

dar și în ce sens ar putea fi util să se utilizeze în curs pentru a sprijini predarea, învățarea 

studenților, organizarea cursului și serviciul pentru comunitate 

 

Pas cu pas Abordarea 3: Faza de activități și ghidare 

 23. Gândiți-vă la un Cod de conduită al studenților și creați unul; ar trebui să fie 

obligatoriu pentru fiecare student (studenții ar putea să-l semneze) 

 

 24. Planificați prima întâlnire cu studenții în detaliu (Ce informații sunt necesare 

pentru ca studenții să se familiarizeze cu politicile, procedurile și riscurile implicate în 

serviciu pentru partenerii specifici comunității pe care îi deservesc? Ce fel de informații au 

nevoie studenții ca pregătire pentru prima întâlnire cu partenerii comunitari?) 

 

 25. Planificați și oferiți activități de făcut în contactul și comunicarea cu partenerii 

comunitari pentru studenți, dați-le o adresă de e-mail sau un număr de telefon pe care îl 

pot contacta în caz de urgență 

 

 26. Planificați sarcini de reflecție pentru învățarea academică: luați în 

considerare ce tip de sarcini sunt adecvate pentru integrarea experiențelor (service 

learning) 

 

 27. Clarifică-ți rolul în calitate de profesor. Cum vedeți  în viitor procesul de 

învățare și cum supravegheați studenții pe timpul derulării de service learning? (suport de 

orientare) 

 28. Planificați și informați studenții cu privire la modul în care sunt urmăriți în 

timpul furnizării de servicii și cum ar trebui să-și documenteze activitățile de servicii 

 



 29. Planificați evaluarea și notarea studenților (Cum este evaluată implicarea 

studenților la fața locului? Cum va face parte din notarea cursului? Cum să faceți față ieșirii 

timpurii a studenților din curs? În ce formă primesc studenții feedback de la diferiți 

supraveghetori?) 

 

 30. Planificați și supervizați studenții la universitate 

 

Pas cu pas Abordarea 4: Faza demonstrației și recunoașterii 

 31. Planificați ultimii pași ai cursului de Service Learning (cum spunem la 

revedere partenerilor comunității; prezentarea rezultatelor de service Learning)  

 

32. Planificați evoluția cursului de Service Learning ( Ce ar trebui evaluat și cum? 

AR trebui ca doar studenții să ia parte la evaluare sau și membrii comunității?) 

 

 33. Planificați strategii pentru a asigura sustenabilitatea proiectului ( Cum este 

posibil ca studenții să păstreze contactul cu comunitatea și să susțină serviciile după 

curs?) 

 

 34. Reflectați  și oferiți recunoașterea activităților studenților (Cum se recunoaște 

angajamentul studenților, pe parcurs sau  la sfârșitul cursului? De exemplu, sărbătorirea, 

prezentarea rezultatelor, feedback, certificate, confirmarea participării, supliment la 

diplomă ...) 

 

 35. Planificați și creați o strategie de diseminare a proiectului dvs. - folosiți 

oportunități pentru prezentarea proiectului de Service learning publicului (ziare locale, 

rapoarte, rectorat, manager de programe de studiu, colegi, buletin informativ, lucrări pentru 

conferințe, jurnale etc.) 

 



 

Instrument de planificare Obiective de învățare 1 (adaptat 

din Howard 2001) - ce rezultate sunt așteptate de la curs? 

Categoria 
obiectivului 

Cunoaștere Abilități Valori 

Obiective 
academice 
specifice cursului 

   

Obiective 
academice generale 

   

Obiective de 
învățare civică 

   

Obiective de 
învățare prin 
serviciu adus 
asupra comunității 

   

Obiective 
personale(abilități 
personale, 
dezvoltare 
personală) 

   

Obiective care 
privesc 
responsabilitatea 
socială 

   

 

Instrument de planificare Obiective de învățare 2 (adaptat 

din Howard 2001) - Ce strategii există pentru a atinge 

aceste rezultate? 

 Obiective Strategii Sarcini Evaluare 

Categoria 
obiectivului 

Obiective 
specifice 
de 
învățare 

Strategii 
în clasă 

Strategii în 
comunitate 

Sarcini ale 
studenților 

Evaluare și 
transformare 
în evaluarea 
studentului 

Obiective 
academice 
specifice 
cursului 

     

Obiective 
academice 
generale 

     



Obiective 
de învățare 
civică 

     

 

Instrument de planificare Obiective de învățare 3 

(adaptat din Howard 2001) - Ce strategii există pentru a 

atinge aceste rezultate? 

 Obiective Strategii Sarcini Evaluare 

Categoria 
obiectivului 

Obiective 
specifice 
de 
învățare 

Strategii 
în clasă 

Strategii în 
comunitate 

Sarcini ale 
studenților 

Evaluare și 
transformare 
în evaluarea 
studentului 

Obiective de 
învățare în 
cumunitate 

     

Obiective de 
învățare 
personale ( 
abilități 
personale. 
Dezvoltare 
personală 

     

Obiective care 
privesc 
responsabilitatea 
socială 

     

 

Instrument de planificare: Plan de acțiune 1 

Obiectiv Descriere Strategi
e și 

criterii 

Activități 
planificat

e 

Persoane 
și 

organizaț
ii 

implicate 

Începu
t și 

sfârșit 

Material
e și 

resurse 

Curricula • Ce fel 
de serviciu 
comunitar 
pare a fi 
adecvat în 
raport cu 
curricula și 
conținutul 
cursului? 

     



• Cum ar 
trebui 
structurat 
cursul? 
• Există 
probleme 
etice de luat 
în 
considerare? 
 

Identificare
a 
rezultatelor 
așteptate 
ale 
cursului de 
Service 
Learning 

Ce vor ști, 
vor înțelege 
și vor putea 
aplica 
studenții 
(abilități) 
după curs? 
• rezultatele 
academice 
• rezultate 
civice 
• rezultate 
personale 
• Cum ar 
trebui să 
atingă 
aceste 
obiective? 

     

Identificare
a nevoilor 
studenților: 

• premise ale 
studenților 
•cunoștințe 
anterioare 
• abilități 
anterioare 
• nevoi 
speciale 
•
 Intere
se speciale 

     

  

Instrument de planificare: Plan de acțiune 2  

Obiectiv Descriere Strategi
e și 

criterii 

Activități 
planificat

e 

Persoane 
și 

organizaț
ii 

implicate 

Începu
t și 

sfârșit 

Material
e și 

resurse 



Identificare
a nevoilor 
comunității
și crearea 
de 
parteneriate 

• Cum să le 
identificăm? 
• Cum să 
luați 
legătura cu 
partenerii 
comunității? 
• Cum să 
stabiliți un 
parteneriat 
comunitar? 
• Care sunt 
criteriile 
pentru 
selectarea 
partenerilor 
comunitari 
și 
construirea 
unui 
parteneriat? 
• Cum să 
stabilim și 
să susținem 
parteneriatul
? 

     

Pregătirea 
studenților 

Ce ar trebui 
să știe 
studenții 
înainte de 
primul 
contact cu 
comunitatea
: 
• despre 
organizație, 
• fondul 
serviciului, 
• clienți sau 
parteneri 
comunitari? 
• Ce fac și ce 
nu sunt în 
contact cu 
partenerii 
comunității? 

     

 

 



Instrument de planificare: Plan de acțiune 3  

Obiectiv Descriere Strategi
e și 

criterii 

Activități 
planificat

e 

Persoane 
și 

organizaț
ii 

implicate 

Începu
t și 

sfârșit 

Material
e și 

resurse 

Management
ul riscurilor 

• Ce riscuri 
ar putea 
apărea în 
timpul 
activității de 
Service 
Learning? 
• Cum ar 
putea fi 
prevenite 
acestea? 
• Ce strategii 
pot folosi 
studenții în 
ceea ce 
privește 
gestionarea 
riscurilor? 

     

Supervizare 
și reflecție 

• Cum vor fi 
supraveghe
ați studenții 
la fața 
locului? 
• Cum le veți 
supraveghe
a înainte, în 
timpul și 
după piesele 
de service? 
• Ce 
activități de 
reflecție vor 
fi utilizate în 
curs pentru 
un proces 
continuu de 
reflecție? 
• Ce criterii 
ar trebui 
incluse în 
reflecția 
studenților? 

     



 

Instrument de planificare: Plan de acțiune 4  

Obiectiv Descriere Strategi
e și 

criterii 

Activități 
planificat

e 

Persoane 
și 

organizaț
ii 

implicate 

Începu
t și 

sfârșit 

Material
e și 

resurse 

Performanțe
. Sarcini și 
notare 

• Cum va fi 
judecată 
performanța 
studenților? 
• Cum veți 
ști, ca 
profesor, că 
studenții au 
învățat sau 
însușit 
conținutul 
sau 
abilitățile pe 
care le 
așteptați de 
la ei? 
• Ce vor 
face pentru 
a vă dovedi 
acest lucru? 
• Ce părți 
vor fi 
clasificate? 
• Ce sarcină 
ar trebui să 
depună 
studenții 
pentru a 
obține o 
notă? 
• Ce tip de 
evaluări 
formative 
sau 
sumative 
sunt 
planificate? 

     

Demonstrați
e și 

 
• Cum va fi 
recunoscut 

     



recunoașter
e 

serviciul 
studenților 
în cadrul 
cursului? 
• Cum va fi 
organizată 
închiderea 
activității de 
Service 
learning? 
(de 
exemplu, 
sărbătoare, 
certificat, 
prezentare 
și 
demonstrar
e a 
rezultatelor)
? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cum identifică studenții nevoile partenerilor 

comunitari(adaptare din Seifert, Zentner & Nagy 2012) 

În cadrul Universității 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASUL 1 Analizați programa 

curriculară și programa 

cursului: Care este obiectivul 

cursului? Ce veți învăța în 

curs? Ce abilități și 

competențe ar trebui să 

dobândiți sau să 

îmbunătățiți după curs? 

PASUL 2 Analizează-te 

Care sunt interesele tale 

speciale în cadrul cursului? 

Care sunt punctele tale forte 

și abilitățile tale? Cum ar 

putea fi utile pentru o 

anumită comunitate? 



În cadrul comunității 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

PASUL 3 Brainstorming: Gândește-te la 

comunitatea ta - Ce îți place la 

comunitatea ta? Unde vedeți probleme, 

bariere sau provocări? 

Există un anumit grup de persoane despre 

care credeți că ar putea avea nevoie de 

ajutor (persoane în vârstă, copii, studenți, 

inițiative, proiecte, organizații, solicitanți 

de azil, persoane fără adăpost, locuri din 

cartier ...)? 

Cum sunt sprijinite persoanele din 

comunitatea dvs. - vă puteți aminti orice 

zonă, district sau grup care nu primește 

sprijinul de care au nevoie? 

• PASUL 4 Faceți cercetări: există 

mai multe opțiuni pentru a 

efectua cercetări despre nevoile 

comunității dvs. Aruncați o privire 

în ziarele locale. 

 

• Ce probleme raportează ziarele 

locale? 

• Ce evenimente pozitive și 

negative s-au întâmplat în 

ultimele luni? 

• Cu ce provocări și probleme se 

luptă comunitatea? 

• Ce se raportează despre 

inițiativele locale, ONG-urile, 

asociațiile care se ocupă de 

aceste probleme? 

• PASUL 5 Investigați împrejurimile comunității folosind metode ca acestea 

• • faceți o plimbare în jurul comunității și faceți fotografii cu lucruri care nu vă 

plac și care vă atrag atenția. Reflectează împreună cu studenții tăi colegi cum 

îi evaluează. 

• • utilizați date și hărți demografice sau statistice pentru a obține o imagine de 

ansamblu asupra comunității 

• • vizitați locuri în care găsiți oameni din grupul dvs. de interes special și vizitați 

diferite locuri și organizații ale comunității. Ce poți observa? Încercați să vă 

documentați observațiile (abordare etnografică). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi la universitate: 

 

 

• PASUL 6 Intervievează partenerii comunitari: Pregătește un ghid și 

întreabă părțile interesate și membrii comunității despre nevoile 

lor. 

• • pregătiți un chestionar și faceți un sondaj prin care să întrebați 

rezidenții locali ce le place la comunitatea lor și în ce sens sprijinul 

dvs. ar fi benefic pentru ei 

• • pregătește un ghid și intervievează experții, primind o imagine de 

ansamblu bună despre comunitate și despre ideile lor la final 

• • pregătește un ghid și intervievează membrii comunității / 

susținătorii cu privire la nevoile lor concrete și cum le-ai putea 

sfătui sau sprijini. 

PASUL 7 Strangeți și sortați informațiile strânse: 

 

Ce ați investigat în curriculum și în comunitate? Ce poți obține din ea? Ați găsit 

intersecții între sursele de date care au sens? Documentați-vă rezultatele sub 

formă de note, un scurt raport, o hartă a minții, un poster, .... 

 

Puteți aduce împreună SL și învățarea? Care este ideea ta de serviciu în 

comunitate? Fii creativ și gândește-te la o serie de posibilități diferite. Încercați 

să vă formulați ideea în câteva cuvinte. Într-un pas următor vă puteți compara 

opțiunile și vă puteți evalua ideile (consultați Instrumentul de planificare: 

selectarea unui proiect de învățare prin servicii). 



Parteneriatele cu comunitatea sunt de succes dacă… 

 

 

• nevoile partenerilor comunitari se potrivesc cu obiectivele de învățare 

bazate pe curs 

• serviciul înseamnă un beneficiu pentru partenerul comunitar și 

îmbunătățește situația acestora 

• profesorii și studenții știu despre așteptările partenerilor comunitari și se 

orientează spre ei în serviciul lor 

• nu există o diferențiere strictă între furnizorii de servicii și consumatorii de 

servicii 

• partenerii comunitari cunosc și înțeleg obiectivele cooperării 

• rolurile și responsabilitățile sunt bine definite 

• partea de învățare prin serviciu sau cursul este planificată împreună cu 

partenerul comunitar și rezultatele sunt convenite 

• responsabilitățile pentru supravegherea studenților sunt discutate și clare 

• partenerul comunitar are o idee clară despre nivelul de competență pe 

care studenții îl dobândesc în curs 

• partenerul comunitar știe exact dacă și cum este implicat în procesul de 

evaluare 

• este convenit termenul pentru finalizarea lucrării și livrarea 

• există criterii clare despre ceea ce definește „succesul” 

• există o scrisoare comună de înțelegere și exprimă scopurile și 

responsabilitățile într-o formă scrisă 

• studenții își demonstrează învățarea în acțiune și se confruntă cu obiective 

realiste de stăpânit 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrumente de planficare: Selecția unui proiect de 

Service Learning  

Evaluare Proiect 1 Proiect 2 Proiect 3 

Criterii de evaluare Scală: 1=foarte 
puțin, 5=foarte mult 

Scală: 1=foarte 
puțin, 5=foarte mult 

Scală: 1=foarte 
puțin, 5=foarte mult 

Criteriul 1: Beneficii 
pentru partenerii 
comunitari 
• Care sunt 
beneficiile acestui 
proiect pentru 
partenerul 
comunitar? 
• Este posibil să 
satisfacem o nevoie 
reală a unui 
partener comunitar? 
• Îi va ajuta proiectul 
pentru propria lor 
abilitare? 

   

 Criteriul 2: 
Realizarea 
proiectului 
• Cât de realiste sunt 
implementarea și 
execuția acestor 
proiecte în funcție de 
resursele disponibile 
ale profesorilor și 
studenților? 
• Este proiectul 
realist în termeni și 
aspect al timpului, 
banilor, abilităților, 
cunoștințelor și 
motivației studenților 
și profesorilor? 
• Există și alți experți 
care ar putea da 
sfaturi? 
• Cine ar putea oferi 
resurse și sprijin 
pentru proiect? 
• Proiectul necesită 
finanțare specifică și 
cine ar putea oferi 
sprijin financiar? 

   



Criteriul 3: Învățarea 
academică a 
studenților 
• Ce vor învăța 
studenții din această 
formă de serviciu 
comunitar? 
• Cum poate 
beneficia învățarea 
academică a 
studenților din acest 
serviciu comunitar? 

   

Criteriul 4: interesele 
elevilor 
• Proiectul se 
potrivește cu 
interesele 
studenților? 
• Este motivant și 
inspirator pentru ei? 
• Înseamnă o 
experiență 
provocatoare pentru 
ei? 
• Nu este prea 
copleșitor pentru ei? 

   

Criteriul 5: 
Prevenirea riscurilor 
• Care sunt riscurile 
din acest proiect și 
sunt gestionabile 
pentru a fi 
prevenite? (riscuri 
sociale, fizice, 
psihologice, morale) 

   

Criteriul 6: Aspecte 
de cercetare 
• Care sunt 
beneficiile 
proiectului în ceea 
ce privește 
colectarea de date 
sau alte aspecte de 
cercetare? 

   

Criteriul 7: Puncte 
tari ale proiectului 
• Care sunt alte 
puncte forte ale 
proiectului? 

   



 

 

 
 

 

Cei 6 R 

(Watkins, Hayes & Sarrubi 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□ Învățare riguroasă: 

serviciul comunitar 

este în mod explicit 

conectat la 

conținuturile 

curriculare și la 

rezultatele 

academice 

 

□ Serviciul relevant și 

receptiv: serviciul oferit 

de studenți trebuie să 

îndeplinească o nevoie 

reală a comunității 

 
□ Reciprocitate: 

parteneriatul 

generează beneficii 

reciproce atât 

pentru studenți, cât 

și pentru partenerii 

comunitari 

□ Evaluarea riscului și a 

realității: studenții sunt 

pregătiți să identifice zonele 

de incertitudine, deoarece 

serviciul comunitar se află 

într-un mediu necunoscut 

pentru ei 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Reflecție: 

conectarea învățării cu 

angajamentul prin 
reflecția continuă, 
intenționată și 

organizată a 

studenților 

□ Recunoaștere și 

sărbătoare: pentru a 

recunoaște serviciul 
comunitar al studenților, 

pauzele sunt încorporate 

în proiectarea cursului și 

se ritualizează o 

ceremonie de închidere 

„la revedere” 



Proiectarea strategiilor de reflecție - Întrebări orientative (adaptat 

din Ash & Clayton 2009) 

 

 

 

 

Mecanisme 

 

Către ce obiective specifice va fi ghidată activitatea? 

 

Ce mediu va fi utilizat pentru activitate; sarcini scrise, foi de lucru, videoclipuri, forumuri 

online, sesiuni la clasă, hărți conceptuale etc.? 

 

Ce instrucțiuni vor fi utilizate pentru a ghida activitatea? 

 

Ce produse vor demonstra învățarea generată de activitate: eseuri, prezentări (Power Point, 

poster), fișă, examene orale etc.? 

 

Ce criterii vor fi utilizate pentru a evalua procesul de învățare? 

Strategii 

 

Când și cât de des se va produce reflecția? 

Înainte, în timpul și după experiența de service learning? 

Vor reflecta studenții, astfel încât reflecția să se construiască pe sine în timp? 

 

Unde va avea loc reflexia? 

În clasă sau în afara ei? 

 

Cine va facilita și / sau va participa la reflecție? 

Instructori, membri ai comunității sau colegi? 

 

Cum vor fi furnizate feedback-uri și / sau produse de reflecție clasificate? 

Care este relația dintre cantitatea și forma feedback-ului și nivelul rezultatelor așteptate? 

Care este relația dintre rezultatele reflectării și nota generală? 



Găsirea instrumentelor de reflecție 

 

 

 

Reflecție

În clasă sau cu 
partenerii 
comunitari

Verbal

Grup de discuții 
sau focus grup, 
pregătirea unei 

prezentări în 
echipă, interviu cu 
partenerii, lecturi 

la clasă

Scris

Lucrare de 
cercetare 

experiențială, 
lucrare de reflecție 
de grup, „Lecții de 

învățare” pe 
ședință, lucrări cu 
studii de caz de la 
studenți, chat-uri 
virtuale, forumuri 

de discuții

Creativ

Piesa de teatru, 
producerea unui 

videoclip, lucrări de 
artă, joc de rol, 

expoziții

Singuri

Verbal

prezentarea 
rezultatelor și 
rezultatelor 

învățării 
proiectului pentru 
colegii de clasă sau 

partenerii 
comunității

Scris

Hârtie de jurnal 
(eseu, rubrici, 

chestionar, 
întrebări 

orientative), jurnal 
de învățare, blog, 

scrisoare către 
sine, portofoliu, 

jurnal 
reflectorizant

Creativ

Lucrări de artă, 
desene, foto-colaj



Exemple pentru întrebări de reflecție 

DEAL-Model (adaptat din Ash & Clayton 2009): Descrieți, 

examinați și accentuați învățarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PASUL 1: Descrieți 

experiențele de învățare 

Ce s-a întâmplat? Ce ai 

facut? De ce ai făcut-o? 

Când a avut loc această 

experiență? Cine mai era 

acolo? Ce s-a spus? Ce s-a 

comunicat? 

PASUL 2 Examinați experiența după categoria 

obiectivului de învățare (învățare academică, 

învățare civică, creștere personală)  

Creștere personală: ce presupuneri sau așteptări ați 

adus situației? Cum v-a făcut să vă simțiți această 

experiență? Cum ați interpretat gândurile, 

sentimentele, deciziile și / sau comportamentele 

altora? În ce moduri ai reușit sau te-ai descurcat 

bine în această situație și ce caracteristici 

personale te-au ajutat să ai succes? În ce moduri 

ați întâmpinat dificultăți și ce caracteristici 

personale au contribuit la dificultăți? Cum v-a 

provocat sau întărit această situație valorile, 

credința, convingerile? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățare civică: Ce obiective civice ați încercat să 

realizați? Care a fost motivul acțiunilor întreprinse de 

dumneavoastră sau de alții? În ce moduri au apărut 

diferențiale de putere și privilegii în această 

experiență? Care au fost sursele acestora? Care este 

interesul binelui comun în această situație? În ce 

moduri este binele individual legat și / sau contrar 

binelui comun? Cum a crescut această experiență 

sentimentul de responsabilitate pentru acțiunea în 

numele altora? Presupunerile tale despre membrii 

comunității au făcut ca experiența ta să aibă mai 

mult sau mai puțin succes atunci când îți îndeplinești 

obiectivele? Cum au jucat valorile dvs. personale în 

ceea ce privește angajamentul civic în a vă ajuta să 

vă atingeți obiectivul? Cum puteți utiliza dvs. sau 

ceilalți din comunitate ceea ce ați învățat despre 

materialul cursului și există provocări asociate cu 

acest lucru? 

PASUL 3: Învățare accentuată - 

utilizați răspunsurile de la pașii 1 și 2 

și verbalizați ce învățare a avut loc, 

legând-o de obiectivele de învățare 

Ce ai învățat? Cum ai învățat? De 

ce conteaza? Ce veți face în lumina 

acesteia? 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățare academică: ce ipoteze ați făcut pe baza 

cunoștințelor dvs. științifice? Cum au influențat aceste 

cunoștințe experiența dvs. de service learning? Ce 

abilități și cunoștințe academice ați folosit în acea 

situație? Presupunerile și experiența dvs. au diferit unele 

de altele și în ce moduri? Care ar putea fi motive 

posibile pentru astfel de diferențe sau asemănări? Ce 

cunoștințe sau abilități s-au îmbunătățit pe măsură ce 

ați participat la SL? Cum au afectat cunoștințele și 

abilitățile tale alte persoane? Ce cunoștințe și abilități nu 

au fost posibile de utilizat în serviciul oferit? Ați observat 

diferențe între cunoștințele practice și experiența 

comunității? 



Rubrica de notare pentru evaluarea lucrării finale de 

reflecție calitativă (adaptat din Sanders, Van Oss și McGeary 2015) 

Explicație: La sfârșitul unei activități de SL, studenții trebuie deseori să scrie o 

lucrare de reflecție despre serviciile lor și experiențele de învățare din comunitate. 

Rubrica de mai jos oferă profesorilor o orientare cu privire la modul de evaluare a 

unei astfel de lucrări de reflecție la sfârșitul cursului. Profesorii iau lucrările 

studenților și încearcă să identifice la ce nivel a reflectat fiecare student pe baza 

întrebărilor enumerate. Fiecare nivel este legat de o anumită cantitate de puncte. La 

final, ele însumează punctele din toate întrebările și notează lucrarea în funcție de 

suma totală. Este important ca profesorii să prezinte studenților aceste criterii și 

întrebări orientative deja la începutul cursului. 

Întrebări de 
ghidare 

Nu este 
prezent 

0 

Identifică/Desc
rie 
1 

Aplică 
2 

Analizeaz
ă și 

sintetizea
ză 
3 

Evaluea
ză 
4 

Tot
al 

Descrieți 
evenimentul / 
serviciul dvs. de 
serviciu 
(verificați numai) 

      

Descrieți ceea ce 
ați învățat despre 
voi înșivă, 
abilitățile / 
abilitățile 
personale și 
valorile 
personale 

Nici o 
mențiun
e despre 
abilitățile 
personal

e 
0 

Abilități și 
valori limitate 

1 

Abilități 
și valori 
personal

e 
2 

Analizeaz
ă cum 

percepția 
personală 

se 
schimbă 
și de ce 

3 

Evaluea
ză ce 

abilități 
se 

dezvoltă 
sau 

schimb
ă în 

viitor 
4 

 

 
Identificați modul 
în care ați 
influențat 
comunitatea 

Nici o 
mențiun
e despre 
impact 

0 

Descrierea SL 
1 

Descrier
ea 

rolului în 
SL 
2 

Analiza 
modului 
în care a 
impactat 
personal 
anumite 

părți 
cheie din 
comunitat

e 
3 

Evaluea
ză ce 

impact 
ar avea 
SL în 
viitor 

4 

 



Cum s-a raportat 
SL cu conținutul 
clasei? Vă rugăm 
să furnizați un 
exemplu despre 
ceea ce ați 
învățat și despre 
modul în care SL 
a exemplificat 
acest lucru. 

Nici o 
mențiun
e despre 
conținut

ul din 
clasă 

0 

Identificarea și 
descrierea 

conceptului de 
clasă de bază, 

dar fără 
legătură 

1 

S-au 
aplicat 

concept
e din 
clasă 

experien
ței SL 

2 

Conținutu
l cursului 
analizat în 
raport cu 
experienț
a de SL a 
comparat, 

a 
contrastat 

sau a 
explicat o 
mai bună 
înțelegere 

3 

Nevoia 
evaluată 
de mai 
multe 

informaț
ii, cum a 
informat 

SL cu 
conținut

ul 
practic 

al 
aplicație

i 
4 

 

Descrieți un 
anumit 
eveniment în 
timpul 
experienței dvs. 
de SL. Care au 
fost problemele 
sociale mai largi 
care au afectat 
evenimentul? 
Lucrare analizată 
în funcție de: 
-Complexitatea 
sistemelor-
Numărul de 
sisteme distincte 
implicate ca 
subiecți, ținte de 
acțiune sau 
motiv pentru 
acțiuni 

 Numără 
sistemele 
menționate 

    

-
Multidimensional
itatea 
problemelor- 
Numărul de 
dimensiuni 
legate de 
problemă sau 
focalizare 

 Numără 
numărul de 
dimensiuni 
menționate 

    



-Înțelegerea 
relațiilor dintre 
indivizi și 
sistemele sociale 
(adică disparități, 
justiție socială) 

Nici un 
impact 

0 

Cu impact 
1 

    

Cum a avut 
impact asupra 
viziunii tale 
asupra lumii Da / 
Nu 

Nici un 
impact 

0 

Cu impact 
1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 CONCLUZII 

 În ultimii zece ani, Service Learning ca pedagogie bazată pe experiență în 

învățământul superior a devenit din ce în ce mai popular în Europa. Profesorii care încep 

cu învățarea prin servicii au de obicei multe întrebări cu privire la implementarea acestei 

metode de predare. Acest registru de lucru vrea să-i sprijine în realizarea intențiilor lor. 

Manualul de lucru oferă o introducere inițială a acestei metode și oferă informații practice 

importante despre o gamă largă de subiecte legate de Service Learning. În contextul 

acestui Manual de lucru, a fost posibil să se furnizeze o listă detaliată a literaturii care 

să ofere o perspectivă asupra acestei pedagogii și, în același timp, să o prezentăm într-

un mod extrem de practic și ușor de înțeles. Rezultatele cercetării, cum ar fi rezultatele 

evaluării, au fost neglijate pe baza obiectivului de a oferi îndrumări practice, în special 

pentru prelegerile universitare. Cu toate acestea, într-un studiu mai intensiv al abordării, 

poate avea sens să aruncăm o privire mai profundă asupra diferitelor abordări de 

cercetare despre Service Learning și să le comparăm cu propriile rezultate și constatări 

din experiența practică și să extindem în continuare cercetarea în acest sens.  

 Există diferite interpretări și înțelegeri ale Service Learning  în diferite regiuni - 

acest lucru nu ar trebui să fie ignorat. De exemplu, termenul „învățare bazată pe 

comunitate” este adesea folosit pentru a descrie metoda în Irlanda, în zona de limbă 

germană termenul „învățare prin implicare” este comun. Service learning poate fi 

culturală și lingvistică, legată de diferite conotații în diferite țări și culturi. Dacă abordarea 

este transmisă propriei universități și contextului cultural cu scopul de a implementa 

Service learning la universitate, acest lucru ar trebui luat în considerare. 

 



 Descrierile din Caietul de lucru arată clar că implementarea Service learning se 

referă la condițiile cadrului instituțional și curricular din fiecare universitate. În funcție de 

cerințele respective, poate fi mai ușor sau mai dificil să se integreze Service learning în 

curriculum sau să se obțină resurse suficiente pentru a sprijini implementarea. Cadrul 

instituțional oferă în special multe întrebări deschise la care trebuie să se răspundă. De 

exemplu, ce forme și în ce măsură lectorii universitari au nevoie de sprijin dacă se 

familiarizează cu abordarea de Service learning. Cum pot fi legate în continuare 

învățarea și implicarea studenților în ceea ce privește asigurarea calității pentru a atinge 

efectiv așteptările asociate de Service learning și ce metode sunt disponibile pentru a 

asigura acest lucru? Ce formate de cursuri se dovedesc a fi cele mai eficiente în funcție 

de obiectivele conexe? În special, evaluarea activităților de Service Learning pare să fi 

fost neglijată până acum. Modul de includere a activităților în contextul componentelor 

serviciilor în evaluări și evaluarea finală a studenților este încă neclar. Ce forme de 

recunoaștere doresc de fapt studenții pentru implicarea lor în comunitate? În vremea 

pandemiei COVID-19, formatele digitale de Service learning electronice devin din ce în 

ce mai importante pentru implementarea activităților de SL. Cum pot și ar trebui folosite 

în mod sensibil formele online de SL și în ce fel diferă de SL tradiționale? Care sunt 

limitele SL electronice? Toate aceste întrebări se dovedesc a fi tendințe pentru a face 

față SL în viitor. 

 Sperăm că registrul de lucru oferă o orientare pentru toți cei interesați de Service 

learning și vă dorim momente interesante atunci când lucrați cu studenți și parteneri 

comunitari. În acest context, dorim să le mulțumim tuturor colegilor noștri care au 

contribuit activ la acest registru de lucru și care ne-au sprijinit cu feedback-ul pe parcurs. 
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PLATFORME ȘI RESURSE 

REȚELE COOPERARE 

• AASHE (THE ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SUSTAINABILITY IN HIGHER 

EDUCATION): https://www.aashe.org/about-us/ 

• AASHE este o asociație pentru promovarea durabilității în învățământul superior. Acestea oferă 

ateliere, seminarii web, informații, set de instrumente și resurse și pentru facultăți, administratori, 

personal și studenți care sunt agenți ai schimbării și factori de inovare a durabilității. 

• CAMPUS COMPACT: https://compact.org/ 

• Campus Compact este o coaliție de colegii și universități și pune un accent special pe parteneriate 

pentru a sprijini echitatea educațională. Ele ajută colegiile și universitățile să promoveze scopurile 

publice ale colegiilor și universităților prin aprofundarea capacității lor de a îmbunătăți viața 

comunității și de a educa studenții pentru responsabilitatea civică și socială. 

• CAMPUS ENGAGE: http://www.campusengage.ie/ 

• Cu sediul în cadrul Asociației Universităților Irlandeze, Campus Engage este dedicat sprijinirii 

instituțiilor de învățământ superior irlandeze pentru a încorpora, extinde și promova angajamentul 

civic și comunitar în cadrul predării, învățării și cercetării personalului și studenților. 

• EOSLHE (EUROPEAN OBSERVATORY OF SERVICE-LEARNING IN HIGHER EDUCATION): 

https://www.eoslhe.eu/ 

• Observatorul European își propune să consolideze și să difuzeze cunoștințele despre SL în 

învățământul superior din Europa. A fost creat ca un spațiu permanent de cooperare și schimb 

între membrii rețelei europene Europe Engage pentru cartografierea utilizării, colectării datelor și 

dovezilor și promovarea utilizării acestei metodologii de învățare, precum și a proceselor sale de 

instituționalizare. 

• IARSLCE (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR RESEARCH ON SERVICE-LEARNING & 

COMMUNITY ENGAGEMENT): http://www.researchslce.org/ 

• Asociația Internațională pentru Cercetarea Serviciilor de Învățare și Angajare Comunitară 

(IARSLCE) este o organizație internațională non-profit dedicată promovării cercetării și discuțiilor 

despre SL și implicarea comunității. 

• LATIN AMERICAN CENTER FOR SOLIDARITY SERVICE-LEARNING  (CLAYSS): 

http://www.clayss.org.ar/, http://www.clayss.org.ar/english/index.html 

• CLAYSS promovează dezvoltarea propunerii pedagogice de SL în America Latină. Oferă formare 

liderilor facultății și comunității pentru a dezvolta proiecte de SL și dezvoltă proiecte SL în școli, 

instituții de învățământ superior, universități și organizații de tineret. 

• NETZWERK BILDUNG DURCH VERANTWORTUNG: https://www.bildung-durch-

verantwortung.de/ 

• Bildung durch Verantwortung este o rețea universitară germană care se consideră o platformă de 

schimb pentru promovarea angajamentului societății civile de către studenți și universități. Scopul 

este de a conecta universitățile care doresc să își asume și să își extindă responsabilitatea socială 

prin promovarea sistematică a angajamentului societății civile al studenților, profesorilor și altor 

membri ai universității, combinându-i cu misiunea lor educațională și astfel influențând în mod 

activ societatea și contribuind la transferul reciproc de cunoștințe . 
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REVISTE 

• EDUCATION, CITIZENSHIP, AND SOCIAL JUSTICE: https://journals.sagepub.com/home/esj 

• Este un jurnal evaluat de colegi, care oferă un forum strategic pentru dialog internațional și 

multidisciplinar pentru toți educatorii academici și factorii de decizie politici educaționale 

preocupați de semnificațiile și forma cetățeniei și justiția socială, deoarece acestea se realizează 

pe tot parcursul timpului petrecut în instituțiile de învățământ.  

• THE JOURNAL FOR CIVIC COMMITMENT: http://ccncce.org/ 

• Jurnalul este dedicat creșterii și consolidării discuției în jurul SL, care leagă programa academică 

de servicii și angajamentul civic în comunități, atât la nivel local, cât și la nivel global. Oferă 

cititorilor cercetări și teorii, strategii și sfaturi și tehnici. Este dedicat diseminării informațiilor 

practice și bazate pe cercetare către practicieni, coordonatori și administratori de învățare. 

• JOURNAL OF COMMUNITY ENGAGEMENT AND HIGHER EDUCATION: 

https://discovery.indstate.edu/jcehe/index.php/joce 

• Journal of Community Engagement and Higher Education este un jurnal on-line, arbitrat, 

preocupat de explorarea implicării comunității și a perspectivei de SL, cercetare și practică. 

• JOURNAL OF COMMUNITY ENGAGEMENT AND SCHOLARSHIP: http://jces.ua.edu/ 

• Journal of Community Engagement and Scholarship (JCES) este un jurnal internațional evaluat 

de colegi prin care facultățile, personalul, studenții și partenerii comunitari diseminează lucrări 

științifice. JCES integrează predarea, cercetarea și implicarea comunității în toate disciplinele, 

abordând problemele critice identificate printr-un proces comunitar participativ. 

• JOURNAL OF HIGHER EDUCATION OUTREACH AND ENGAGEMENT: 

https://openjournals.libs.uga.edu/jheoe/index 

• Misiunea revistei este de a servi drept jurnal interdisciplinar, revizuit de colegi, pentru a promova 

teoria și practica legate de toate formele de sensibilizare și implicare între instituțiile de învățământ 

superior și comunități. 

• JOURNAL OF SERVICE-LEARNING IN HIGHER EDUCATION: 

https://journals.sfu.ca/jslhe/index.php/jslhe 

• Journal of Service-Learning in Higher Education este un jurnal online, internațional, evaluat de 

colegi, pentru diseminarea cercetărilor originale referitoare la parteneriatele instituționale-

comunitare eficiente. Accentul principal este de a oferi o ieșire pentru schimbul de metodologii și 

abordări pedagogice care conduc la rezultate eficiente identificate de comunitate. 

• PARTNERSHIPS: A JOURNAL OF SERVICE-LEARNING AND CIVIC ENGAGEMENT (FINAL 

ISSUE SPRING 2020): http://libjournal.uncg.edu/prt 

• Articolele din acest jurnal evaluate de colegi se concentrează pe modul în care teoriile și practicile 

pot informa și îmbunătăți astfel de parteneriate, conexiuni și colaborări. 

• MICHIGAN JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE LEARNING: 

https://quod.lib.umich.edu/m/mjcsl/ 

• Este un jurnal cu acces liber axat pe cercetare, teorie, pedagogie și alte aspecte legate de 

învățarea serviciilor academice, parteneriatele dintre campus și comunitate și bursele angajate / 

publice în învățământul superior. 

• JOURNAL OF EXPERIENTAL EDUCATION: https://journals.sagepub.com/home/jee 

• Jurnalul de Educație Experiențială (JEE) este un jurnal internațional, evaluat de colegi, care 

publică articole referitoare la educația experiențială în contexte diverse. 

• THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH ON SERVICE-LEARNING & COMMUNITY 

ENGAGEMENT : https://journals.sfu.ca/iarslce/index.php/journal/index 

• IJRSLCE este un jurnal online evaluat de colegi, dedicat publicării unor cercetări de înaltă calitate 

axate pe SL, angajamentul dintre campus și comunitate și promovarea cetățeniei active și 

eficiente prin educație. 
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