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Definícia service learningu
Service learning (SL) je prístup k vyučovaniu a učeniu sa, ktorý spája plánované učenie a službu v
komunite. Je to učenie sa konaním dobra pre druhých.

Service learning sa zameriava na aktivity prospešné pre komunitu (napr. doučovanie detí, ktorých rodiny
si nemôžu dovoliť za doučovanie zaplatiť), pričom osoba, ktorá danú činnosť vykonáva, sa v tomto
procese sama učí (t. j. pri samotnom doučovaní detí, ale aj pri plánovaní service learningového projektu
pred realizáciou aktivity).

Charakteristiky service learningu
Piliere service learningu sú postavené na spolupráci študentov a študentiek, škôl a komunít. V literatúre
nájdeme viacero definícií SL, ale všetky sa zhodujú v týchto kľúčových prvkoch:
1) SL je vopred plánovaná skúsenosť študentov a študentiek. Získavajú ju prostredníctvom služby,
ktorou reagujú na autentické potreby komunity. SL podporuje premenu tradičného modelu pomoci
(služba pre komunitu) na horizontálny model solidarity (služba s komunitou).
2) SL je založený na tom, že študenti a študentky sa aktívne zapájajú do všetkých fáz service
learningového projektu: od plánovania až po vyhodnotenie. Študenti a študentky by mali mať pri SL
pocit, že je to ich vlastný projekt, a mali by sa správať ako lídri, nie iba ako vykonávatelia aktivít.
3) Service learningová skúsenosť je úmyselne začlenená do akademického kurikula a výskumného
kontextu. Existuje jasné prepojenie služby s cieľmi a obsahom vzdelávania.
4) SL má časovú postupnosť, ktorá účastníkom a účastníčkam umožňuje reflexiu vlastnej service
learningovej skúsenosti. Reflexia v service learningu dodáva učiacemu sa pocit, že pomoc komunite má
zmysel a umožňuje mu hlbšie pochopiť vzťahy a súvislosti medzi jeho vlastnými skúsenosťami a
konceptmi SL.
5) Cieľom SL je rozvíjať občiansku zodpovednosť študentov a študentiek. Od uplatňovania tejto
stratégie v procese vzdelávania očakávame nielen rozvoj odborných kompetencií, ale aj zmeny v
„občianskych charakteristikách“ študentov a študentiek, ktoré určujú ich občiansku angažovanosť nielen
počas, ale aj po realizácii service learningových projektov (Albanesi, Culcasi & Zunszain, 2020).
Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá integruje zmysluplnú službu komunite so
vzdelávaním a reflexiou. Komunitnú službu možno začleniť do učebných osnov rôznych akademických
predmetov a študijných programov. V praxi existuje niekoľko modelov service learningu. Service
learning sa môže realizovať v rámci jedného predmetu, alebo môže prebiehať aj v rámci niekoľkých
predmetov a do riešenia interdisciplinárnych projektov môže byť zapojených viacero učiteľov a učiteliek.
Táto stratégia sa môže uplatňovať aj v rámci výberových predmetov. Service learning umožňuje
študentom a študentkám získať kredity za výsledky vzdelávania, ktoré nadobudnú prostredníctvom
aktívnej účasti v komunite a reálnych riešení v praxi. Proces učenia sa je podporovaný sebareflexiou ako
nevyhnutnou súčasťou experimentálneho učenia. Učiteľ v tomto procese zohráva úlohu tútora alebo
mentora.
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Druhy účasti v service learningu
Priama služba
Priama služba
Priama služba zahŕňa činnosti, ktoré si
vyžadujú osobný kontakt s ľuďmi v núdzi.
Tento typ služby je pre študentov a študentky
vo všeobecnosti najprínosnejší, pretože pri
ňom dostávajú okamžitú pozitívnu spätnú
väzbu.

Nepriama služba
Nepriama služba sa sústreďuje skôr na nasmerovanie
zdrojov k problému než na priamu prácu s jednotlivcom,
ktorý potrebuje službu. Študenti a študentky sa s ľuďmi,
ktorým poskytujú službu, často vôbec nestretnú.
Nepriama služba môže mať formu fundraisingu alebo
zbierok.

Advokácia Advokácia zahŕňa plánovanie,
realizáciu a/alebo organizovanie iniciatív a
podujatí na zvýšenie povedomia s cieľom riešiť
problém alebo naplniť potrebu komunity. Ide
napríklad o pozvanie hosťa na diskusiu o téme,
ktorá komunitu zaujíma, alebo o spoluprácu s
volenými predstaviteľmi pri príprave legislatívy
na zlepšenie situácie komunity.
Výskum
založený
na
potrebách
komunity
(community based research)
Výskum založený na potrebách komunity možno
definovať ako partnerstvo študentov a študentiek
fakulty a komunitných partnerov, ktorí spolupracujú na
výskume s cieľom vyriešiť naliehavý komunitný
problém alebo naštartovať sociálnu zmenu. Typické
projekty výskumu založemého na potrebách komunity
zahŕňajú spoluprácu fakulty, študentov a komunitných
partnerov s cieľom zamerať pozornosť na naliehavé
potreby miestnej komunity, výskum a hodnotenie
nových programov, hodnotenie a posudzovanie
existujúcich
programov
alebo
spoločný
vývoj
kvalitatívnych a kvantitatívnych výskumných nástrojov.
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Rozdiel medzi service learningom a inými formami
zapájania sa do komunity
Service learning, dobrovoľníctvo a stáž/odborná prax majú podobné prvky, pretože ich súčasťou je istý
druh (neplatenej) práce a učenie sa, no sú medzi nimi určité rozdiely.

Service learning

ije pedagogický prístup, ktorý spája plánované učenie sa a službu v komunite. Service learning súvisí s
akademickým učením – požiadavkami učebných osnov v rámci rôznych školských predmetov, ktoré
vychádzajú z noriem formálneho vzdelávania. Service learning je proces, pri ktorom mladí ľudia
prispievajú k riešeniu skutočných problémov a napĺňaniu potrieb vo svojich komunitách (služba), ale
zároveň sa učia veľmi špecifické veci a získavajú konkrétne, vopred naplánované zručnosti a vedomosti
(vzdelávanie). Service learning je komplexný prístup k učeniu sa, ktorého cieľom je umožniť študentom a
študentkám učiť sa zaujímavou formou: aktívnym konaním dobra v prospech druhých.

Dobrovoľníctvo

je činnosť alebo aktivita vykonávaná jednotlivcami (individuálne alebo v skupinách), ktorou sa poskytuje
určitá služba, alebo sa ponúka pomoc druhým, resp. konkrétnej komunite, a to bez nároku na odmenu
za vykonanú prácu. Cieľom dobrovoľníctva je všeobecný prospech, pričom zapojenie sa doň je prejavom
slobodnej vôle zúčastnených. Dobrovoľníctvo môže byť formálne alebo neformálne. V druhom prípade
má podobu spontánnej činnosti ľudí, ktorí vidia potreby iných, a rozhodnú sa konať v ich prospech.

Odborná prax/stáž

je obdobie vzdelávania, počas ktorého študent/študentka alebo stážista/stážistka získava konkrétne
vedomosti a zručnosti súvisiace s oblasťou jeho/jej štúdia či práce. Odborná prax je súčasťou študijných
programov na vysokých školách (niekedy aj na stredných školách). Toto (obvykle praktické vzdelávanie)
zvyčajne prebieha mimo učebne. Účastníci a účastníčky sú v interakcii so skutočnou komunitou alebo
trhom práce, pričom môžu prakticky uplatniť teoretické poznatky získané na konkrétnych predmetoch v
škole. Odborná prax je spravidla súčasťou študijného programu, účasť na nej býva povinná, má jasné
vzdelávacie ciele nadväzujúce na akademické osnovy a na konci je ohodnotená učiteľmi a učiteľkami.
Napriek tomu, že sa odohráva v komunite a v prospech ľudí, prípadne zo sociálnych dôvodov, snaha
zapojiť sa do nej vychádza z potreby študenta/študentky niečo sa naučiť a získať praktické zručnosti, nie
z túžby pomáhať druhým ľuďom, ako je to v prípade dobrovoľníctva.
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Tabuľka č. 1: Porovnanie service learningu, dobrovoľníctva a odbornej praxe

Stáž/odborná
prax

Dobrovoľníctvo

Service learning
mladí ľudia prispievajú k
riešeniu skutočných
problémov a potrieb
(služba) komunity, no
robia
to popri získavaní
konkrétnych a vopred
plánovaných zručností,
vedomostí a
kompetencií (učenie sa)
účasť je založená na
dobrovoľnosti

činnosť alebo
aktivita vykonávaná
jednotlivcom
(individuálne alebo v
skupinách) pre iných
ľudí, komunitu a
spoločné dobro
účasť je založená na
dobrovoľnosti
neplatená činnosť
k učeniu sa
dochádza, ale
zvyčajne nie je
vopred plánované
či premyslené

neplatená činnosť
učenie sa
prostredníctvom
dobrých skutkov v
prospech iných

obdobie praktického
štúdia a učenia sa,
počas ktorého
študenti alebo stážisti
získavajú špecifické
vedomosti a zručnosti
súvisiace s ich štúdiom
alebo prácou
účasť môže byť
povinná
má jasné vzdelávacie
ciele vychádzajúce z
učebných osnov a
hodnotia ho učitelia
alebo odborníci z
danej oblasti
zámer zúčastniť sa
vyplýva z potreby
študenta učiť sa a
získavať vedomosti a
zručnosti, nie z túžby
slúžiť druhým

Zdroj: Brozmanová Gregorová, A. a kol., 2022.
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Fázy service learningu

Proces service learningu pozostáva zo 4 fáz, počas ktorých prebieha reflexia,
komunikácia, propagácia a monitoring.

Plánovanie a príprava
Prvá fáza SL projektu spočíva v tom, že identifikujeme, aká potreba
alebo problém miestnej komunity si zaslúži pozornosť. V tejto fáze
je potrebné definovať cieľ vzdelávania aj služby. V závislosti od typu
projektu, ktorý sa skupina chystá realizovať, bude plánovanie vždy
trochu odlišné, no stále bude zahŕňať tieto kroky: vymedzenie a
rozdelenie úloh, komunikáciu v skupine, prípravu harmonogramu
projektu a plánovanie rozpočtu. Účastníci tiež môžu potrebovať
doplnkové školenie k určitej problematike s cieľom získať konkrétne
vedomosti či rozvíjať určité zručnosti.
Realizácia
Ďalším krokom je realizácia aktivity, ktorú študenti a
študentky pripravili. Odporúča sa zvoliť si dlhodobejší
záväzok, pretože service learningový projekt by mal
byť dlhodobo udržateľný. Ak sa aktivita viackrát
opakuje, čas na reflexiu, diskusiu o procese učenia a
vznikajúcich
ťažkostiach, hľadanie riešení a prípadné modifikácie sa
nájde aj medzi jednotlivými podujatiami.
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Vyhodnotenie
Keď študenti a študentky aktivitu dokončia, treba sa k nej vrátiť,
zosumarizovať ju, a vyvodiť závery do budúcnosti. V rámci
hodnotenia analyzujeme službu a proces vzdelávania na úrovni
celej skupiny aj jednotlivcov.

Oslava a ukončenie
Toto je veľmi dôležitá fáza, na ktorú sa, žiaľ, občas zabúda.
Je dôležité naplánovať záverečné stretnutie alebo výlet, na
ktorom celý proces uzavrie, a kde bude príležitosť predviesť
a oceniť úspechy účastníkov a účastníčok projektu. Oslava
má umožniť mladým ľuďom byť hrdými na svoje činy.

Reflexia
Reflexia sa považuje za kľúčovú „ingredienciu“, ktorá
transformuje skúsenosť zo service learningovej
aktivity na učenie sa. Hrá zásadnú rolu pri budovaní
povedomia a premieňa service learning na kritickú
výchovu
s
potenciálom
podnietiť
osobnú
transformáciu a spoločenskú zmenu (Jacoby, 2015).

Komunikácia a propagácia
Komunikácia medzi študentmi a študentkami, inštitúciami,
komunitnými partnermi a komunitou prebieha nepretržite.
Optimálny service learningový projekt zahŕňa vytváranie
efektívnych komunikačných kanálov medzi študentmi a
študentkami ako aj študentmi a študentkami a komunitou
(Regina, Ferrara 2017).

Monitorovanie
Často prehliadaným aspektom kvalitnej service
learningovej skúsenosti je priebežné monitorovanie
projektu. Monitorovanie vzdelávania a aktivít
vykonávané počas celého projektu poskytuje cenné
informácie pre procesy reflexie, hodnotenia, a tiež
propagácie projektu, čo by sa nedalo docieliť, keby
sa projekt hodnotil iba spätne.
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Prínosy service-learningových projektov
Service learning je veľmi užitočná metóda získavania vedomostí a zručností. Vykonávanie aktivít v prospech iných ľudí
má však pre príjemcov a komunitu ako celok aj ďalšie prínosy.
Prínosy pre komunitných partnerov
zúčastnení študenti a študentky komunite poskytujú užitočné služby,
zvýšená organizačná kapacita na dosiahnutie poslania,
organizácie oboznámia študentov a študentky so svojím poslaním a cieľom,
čo má potenciál vyvolať trvalý záujem o dobrovoľnícku činnosť v organizácii,
posilnený vzťah s univerzitou,
prispenie k riešeniu praktických problémov,
vytváranie a udržiavanie kontaktov s univerzitou, fakultami, učiteľstvom a
študentstvom pre potenciálnu budúcu spoluprácu,
spoznávanie potenciálnych zamestnancov z radov študentov a študentiek,
ktorí pracujú na jednotlivých úlohách,
udržiavanie prehľadu o nových vedomostiach a zručnostiach študentov a
študentiek,
rozvoj participatívnej demokracie,
odolnejšia komunita s lepšími a rýchlejšími reakciami na rôzne problémy.

Prínosy pre študentov a študentky
pochopenie, osvojenie si a zvládnutie teoretickej časti kurzu vo vzťahu k
problémom a situáciám v reálnom živote,
rozvoj riadiacich zručností v nepredvídateľných situáciách,
umožnenie sebareflexie individuálnych predispozícií pre potenciálnu kariéru a
kompetencií potrebných pre rozhodnutia súvisiace s výberom kariéry,
pochopenie, prečo budú v pracovnom živote dôležité aj teoretické vedomosti,
rozvoj kompetencií, ktoré môžu študenti a študentky ďalej využívať na pracovisku,
ako sú vodcovské zručnosti a komunikácia,
rozvoj kreativity,
rozširovanie siete sociálnych kontaktov – spoznávanie potenciálnych
zamestnávateľov, spolupracovníkov, partnerov, klientov,
rozvíjanie zmyslu pre zodpovednosť vo vzťahu ku komunitným partnerom,
skúsenosti s rôznymi spôsobmi zvládania stresu, frustrácie, zlyhania, konfliktov,
nedorozumení, nesprávneho výkladu atď.,
získanie predstavy o zložitosti profesionálnej reality, ktorú je často ťažké
nasimulovať v triedach alebo opísať v prípadových štúdiách,
možnosť otestovať si vlastnú motiváciu vo vzťahu k budúcej kariére,
získanie informácií o koordinácii členov tímu, zodpovednosti spoločenstva,
lehotách, záväzkoch a plnení plánovaných záväzkov v súlade s dohodnutými
kritériami,
rozvíjanie potreby aktívneho a zodpovedného spoločenského konania,
rozvíjanie zmyslu pre sociálnu zodpovednosť, sociálnu citlivosť pre potreby miestnej
komunity, a to s osobitným dôrazom na marginalizované sociálne skupiny,
rozvíjanie komunikácie s rôznymi sociálnymi skupinami a akceptovanie
rozmanitosti.
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Rámec pre akreditáciu vzdelávacích programov sociálnej práce, ktorý zaviedla Rada pre
vzdelávanie v oblasti sociálnej práce, zdôrazňuje zodpovednosť akreditovaných programov
sociálnej práce za vzdelávanie rozvíjajúce deväť špecifických odborných kompetencií
(Council on Social Work Education, 2015). Uvádza sa v ňom, že celková profesionálna
kompetencia v sociálnej práci je viacrozmerná a pozostáva z deviatich vzájomne
prepojených kompetencií, ktoré sa skladajú z vedomostí, hodnôt, zručností a kognitívnych a
afektívnych procesov. Ide o tieto kompetencie:
a) etické a profesionálne správanie,
b) praktická práca s rozmanitosťou a odlišnosťami,
c) podpora ľudských práv a sociálnej, ekonomickej a environmentálnej spravodlivosti,
d) zapojenie sa do výskumu založeného na praxi a do praxe založenej na výskume,
e) zapojenie sa do politickej praxe,
f) spolupráca s jednotlivcami, rodinami, skupinami, organizáciami a komunitami,
g) hodnotenie jednotlivcov, rodín, skupín, organizácií a komunít,
h) intervencia u jednotlivcov, v rodinách, skupinách, organizáciách a komunitách,
i) hodnotenie praxe s jednotlivcami, rodinami, skupinami, organizáciami a komunitami.
Vzdelávanie založené na kompetenciách predstavuje prístup k tvorbe učebných osnov
orientovaný na výsledky. Študenti a študentky takto dokážu integrovať vedomosti a
uplatňovať ich v praxi. Vďaka service learningovým projektom si študenti a študentky
rozvíjajú vyššie uvedené kompetencie. Service learningové projekty umožňujú študentom a
študentkám pracovať na sociálnych problémoch v ich komunitách a podnecujú v nich
dôveru v proces zmeny.
Prínosy pre učiteľov a učiteľky
zvýšenie kvality a relevantnosti obsahu výučby,
zvýšenie kreativity a interaktivity vyučovacieho procesu,
rozvoj inovatívnych prístupov k riešeniu problémov,
rozvoj kontaktov s komunitnými partnermi,
budovanie užšieho vzťahu so študentstvom,
kontext pre testovanie modelov, konceptov a metodík na riešenie problémov
konkrétnych organizácií,
príležitosti na prepájanie rôznych disciplín, skutočné porozumenie účelu aktivity a
dosiahnutie vlastnej pedagogickej angažovanosti,
zvyšovanie reputácie sociálne angažovaných učiteľov a učiteliek v komunite
vysokých škôl,
zmenšovanie rozdielov medzi teóriou a praxou z pohľadu študentstva aj
učiteľstva,
vytvorenie empirickej databázy informácií ako základu pre vedecký výskum,
rozvíjanie príležitostí na vydávanie článkov (v medzinárodne uznávaných
časopisoch) o skúsenostiach s uplatňovaním metodiky service learningu vo
výučbe prakticky vo všetkých vedeckých oblastiach.

Prínosy pre vysokoškolské inštitúcie
Implementácia strategických iniciatív a záväzkov obsiahnutých v operačnej
stratégii vysokej školy,
zníženie rozdielov medzi kompetenciami študentov a študentiek po ukončení
štúdia a spôsobilosťami vyžadovanými na trhu práce,
posilnenie občianskych zručností študentov a študentiek ich zapojením do
komunity,
podpora medzigeneračných a medzikultúrnych skúseností,
posilňovanie dôvery v univerzitu ako inštitúciu, s ktorou je užitočné, múdre a
spoločensky žiaduce spolupracovať,
budovanie základov budúcich partnerstiev so zúčastnenými stranami v
(miestnej) komunite ako aj rozvoj inovatívnych učebných plánov v súlade s
dopytom v oblasti vzdelávania,
zvyšovanie spokojnosti s vlastným učením sa prostredníctvom aktivít
založených na service learningu vďaka tomu, že študentstvo dostáva príležitosti
získať zmysluplné skúsenosti.
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Úloha komunitného partnera v service learningu
Partnerstvo s komunitou je kľúčovou súčasťou service learningu. Komunitní partneri identifikujú
potreby a slúžia ako kľúčový kontakt pre fakulty a študentov a študentky. Komunitný partner často
pomáha študentom a študentkám spoznať samých seba a miestne okolie. Komunitný partner má
jedinečnú úlohu – pomáha študentom a študentkám získavať skúsenosti z reálneho sveta. Preto
žiadame, aby komunitný partner študentom a študentkám poskytol dôležité usmernenia a príležitosť
získať čo najviac skúseností.
Partner v komunite je pri vzdelávaní študentov skutočným partnerom, preto by ste na seba mali
pozerať ako na spoluvzdelávateľa.
Študenti a študentky, ktorí spolupracujú s vašou organizáciou prostredníctvom service learningu,
zvyčajne vykonávajú svoju prácu s ohľadom na konkrétny cieľ výučby v rámci akademického
predmetu. Všetci účastníci a účastníčky service learningu – vyučujúci, študenti a komunitní partneri –
sú považovaní za učiteľov a učiacich sa zároveň. Predpokladáme, že študenti a študentky a váš
partner z fakulty sa od vás budú učiť. Veríme, že spolupráca s partnerom z fakulty bude prínosom aj
pre vás a že študenti a študentky dostanú príležitosť učiť sa nielen v rámci daného predmetu, ale aj
od vašej organizácie.

Angažovaný partner v komunite
formuluje špecifické ciele spolupráce zo
svojho hľadiska,
oceňuje zapojenie študentov a študentiek
a učiteľov a učiteliek do práce v organizácii,
rozumie cieľom a akceptuje reálne
možnosti univerzity,
pripravuje zamestnancov a prijímateľov
služby na interakciu so študentmi a
študentkami,
poskytuje študentom a študentkám
potrebnú podporu,
jasne informuje o obmedzeniach a
očakávaniach,
podieľa sa na plánovaní aktivít,
poskytuje spätnú väzbu a zúčastňuje sa
na hodnotení.
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Otázky, ktoré môžete položiť sebe a svojim
zamestnancom v súvislosti s potenciálnymi
service learningovými projektmi:
Ako by service learningové partnerstvo pomohlo plniť zámery a
ciele našej organizácie?
Aké typy service learningových skúseností by boli pre našu
organizáciu najvhodnejšie?
V rámci akých predmetov by mohlo byť partnerstvo s našou
organizáciou prínosné?
Akú prípravu by naša organizácia potrebovala, aby sa v rámci
service learningu mohla zapojiť do partnerstva s fakultou a
študentmi a študentkami? Ako uľahčím túto prípravu?
Koľko študentov a študentiek bude reálne potrebných na
dokončenie projektu?
Koľko študentov a študentiek zvládneme naraz?
Ktorí zamestnanci budú dohliadať na prácu študentov a
študentiek a koordinovať ju?
Aké zdroje bude naša organizácia potrebovať na úspešné
dokončenie študentského projektu?
Aké zručnosti a vedomosti majú mať študenti a študentky
predtým, ako nadviažu spoluprácu s našou organizáciou?
Ktorá akademická disciplína sa zdá byť „najvhodnejšia“ pre
potreby našej organizácie?
Ako
partnerstvo
posilní
akademické
vzdelávanie
sprostredkovaním skúseností so službami?
Akým spôsobom bude naša organizácia hodnotiť partnerstvo v
rámci service learningu? Aké kritériá budeme používať?
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AKÉ SÚ ÚLOHY A POVINNOSTI KOMUNITNÉHO
PARTNERA?

Stretnite sa so študentmi a študentkami v dohodnutom čase na určenom mieste vo vašej
organizácii a poskytnite im:
o stručný prehľad o vašej organizácii,
o bezpečnostné pokyny s dôrazom na všetky bezpečnostné predpisy ako aj na všetky ň
bezpečnostné prvky špecifické pre dané miesto, ktoré by mali študenti a študentky poznať,
o akékoľvek ďalšie požiadavky na odbornú prípravu alebo orientáciu, ktoré by študentom a
študentkám umožnili efektívne dokončiť pridelený/é projekt/y alebo úlohu/y,
Diskutujte so študentmi a študentkami o ich očakávaniach súvisiacich so skúsenosťou, ktorá
ich čaká.
Poskytnite potrebné poradenstvo a zdroje študentom a študentkám, ktorí spolupracujú s
vašou organizáciou pri realizácii pridelených projektov alebo úloh (napr. odpovedajte na
otázky študentov a študentiek, pomáhajte im pri riešení problémov, poskytnite spätnú väzbu
a návrhy).
Informujte styčnú osobu na univerzite, ak by sa z vašej strany vyskytli obavy týkajúce sa
výkonu študentov a študentiek, ich bezpečnosti či postupu v projekte, alebo v prípade, že by
došlo k akémukoľvek incidentu (pracovný úraz, potrebná lekárska pomoc atď.).
Komunikujte so študentmi a študentkami a zamestnanectvom fakulty. Pravidelná
komunikácia je kľúčová.
Zaujímajte sa o výsledky vzdelávania študentov a študentiek a diskutujte s nimi o tom, ako
práca, ktorú vykonávajú vo vašej organizácii, súvisí s ich výsledkami vzdelávania.
Uznajte, že študenti a študentky venovali svoj čas vašej organizácii. S ohľadom na túto
skutočnosť prediskutujte so študentmi a študentkami ich očakávania a podľa toho upravte
počet hodín absolvovania a rozsah projektu.
Overte si dokumentáciu študentov a študentiek o absolvovaných hodinách.
Poskytnite spätnú väzbu o programe.
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Vzorový prieskum možností ponúkaných partnermi
v komunite [1]
Názov organizácie: _____________________________________Dátum: ___________________
Webová stránka organizácie: ____________________________________________________________
Osoba, ktorá vypĺňa dotazník:________________________ Titul: _________________________
Mobil: ______________________________ Email:______________________________________
Adresa: _________________________________________________________________________
Poslanie organizácie: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Zaškrtnite typ dobrovoľníckych príležitostí, ktorý ponúka vaša organizácia:
❏ Len jednorazové ❏ Len dlhodobé ❏ Obe
Zaškrtnite skupinu obyvateľstva, ktorej vaša organizácia ponúka služby:
❏ mládež
❏ seniori
❏ znevýhodnené osoby
❏ zvieratá
❏ rodiny
❏ homosexuáli, bisexuáli, transrodové osoby
❏ užívatelia alkoholu a drog
❏ ľudia bez domova
❏ ľudia s nízkym príjmom
❏ konkrétny zdravotný stav: _______________________________________________________
❏ konkrétna rasová/etnická/kultúrna skupina: __________________________________________
❏ Iné _________________________
Mentorstvo: Od mentora sa vyžaduje, aby bol študentom (kolektívne) k dispozícii osobne aspoň jednu
hodinu týždenne a poskytoval tímom (a príležitostne aj jednotlivým členom
tímu) poradenstvo a podporu v súvislosti s ich prácou. Je uvedený mentor pripravený poskytnúť takúto
podporu?
❏ ÁNO
❏ NIE Prosím, odôvodnite ______________________________________________________________
Údaje mentora:
Meno: ___________________________________________________________________________
Titul: _____________________________________________________________________________
Počet rokov skúseností: ______________________________________________________________
Doterajšie skúsenosti s mentorstvom: ______________________________________________________
E-mail: ________________________________Mobil: ______________________
Najlepší spôsob kontaktovania mentora: ❏ e-mail ❏ mobil ❏ oba
Najlepší čas na kontaktovanie mentora: ________________________________________

1

Zdroj: Service-learning at Towson – A Guide for Community Partners. Dostupné na:
https://www.towson.edu/provost/initiatives/faculty-center/teaching/servicelearning/documents/slcphandbook.pdf
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Kritériá projektu: Ohodnoťte schopnosť vašej organizácie poskytnúť
projekt, ktorý spĺňa nasledujúce kritériá:
4 =úplne
súhlasím

3=
čiastočne
súhlasím

2=
nesúhlasím

1 = vôbec
nesúhlasím

4

3

2

1

Časový rámec projektu:
Organizácia má projekt, ktorý sa dá
dokončiť v časovom rozmedzí
jedného semestra.

4

3

2

1

Konkrétne ciele: Organizácia má
projekt, ktorého výsledkom bude
identifikovateľný a konkrétny
produkt, napríklad príručka,
predajná výstava alebo iné
rodinné/komunitné podujatie.

4

3

2

1

Podpora: Organizácia má finančné
prostriedky, personál a zdroje
potrebné na podporu projektu.

4

3

2

1

Relevancia: Organizácia má projekt
relevantný pre daný študijný odbor a ročník.

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Kritériá projektu:

Mentorstvo: Organizácia má k
dispozícii osobu, ktorá študentom
zabezpečí stály dohľad a poskytne
im konzultácie v rozsahu aspoň 1
hodiny týždenne.

Adekvátnosť: Organizácia má
projekt primeraný vedomostiam,
zručnostiam, profesionalite a
vyspelosti vysokoškolských
študentov, ktorí majú získať prvú
service learningovú skúsenosť.

Hodnota vzdelávania: Organizácia
má projekt, ktorý umožní
študentom a študentkám rozvíjať
si odborné zručnosti a vedomosti,
a zároveň umožní študentom
a študentkám poskytnúť službu
organizácii.

Časový záväzok študentov:
Organizácia má projekt, ktorý
študentom umožňuje za semester
získať aspoň 15 hodín praxe (50 %
na mieste, 50 % na projektoch
súvisiacich s výskumom/zadaním
na vypracovanie a realizáciu
projektu).
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Má organizácia špeciálne požiadavky týkajúce sa študentov a študentiek ? ❏ ÁNO Prosím,
uveďte_____________________________________________________________ ❏ NIE
Otázky: Na nižšie uvedenom mieste napíšte všetky otázky alebo obavy, ktoré máte.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Plánovanie service-learningového
kurzu s partnerom v komunite
1) Aké sú vaše očakávania v súvislosti s implementáciou service learningu?
2) Do akých aktivít plánujete/by ste mohli zapojiť študentov a študentky v rámci service learningu?
3) Čoho sa v súvislosti s realizáciou service learningu obávate?
4) Aké výhody pre vašu organizáciu očakávate? Ako by partnerstvo v oblasti service learningu naplnilo
zámery a ciele vašej organizácie?
5) Akú prípravu by vaša organizácia potrebovala, aby v rámci service learningu mohla nadviazať
partnerstvo s fakultou a študentmi?
6) Koľko študentov a študentiek zvládnete zapojiť naraz?
7) Ktorí zamestnanci budú dohliadať na prácu študentov a študentiek a koordinovať ju?
8) Aké zdroje bude vaša organizácia potrebovať na úspešné dokončenie študentského projektu?
9) Aké zručnosti a vedomosti potrebujú študenti a študentky, aby mohli spolupracovať s vašou
organizáciou?
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DOTAZNÍK PRE KOMUNITNÝCH PARTNEROV
ZAPOJENÝCH DO SERVICE-LEARNINGOVÝCH PROJEKTOV
1) Máte už skúsenosti so service learningom?
a) áno
b) nie
2) Komunikovali s vami učitelia a študenti na začiatku service learningového projektu dostatočne jasne a
zrozumiteľne?
a) vôbec nie
b) dostatočne
c) úplne
3) Podarilo sa v rámci projektu úspešne odpovedať na potreby komunity alebo vyriešiť vybraný
problém?
a) nie
b) do istej miery
c) áno
4) Prosím, ohodnoťte primeranosť časového rámca/dĺžky service learningového projektu:
a) príliš krátky
b) príliš dlhý
c) primeraný
5) Prosím, skúste sa zamyslieť nad tým, do akej miery ste museli vy sami poskytovať podporu
študentom a študenktám alebo podporovať samotný projekt:
a) príliš málo
b) príliš veľa
c) primerane
Prosím, zdôvodnite svoju odpoveď:

6) Prosím, skúste sa zamyslieť nad tým, do akej miery poskytovali v rámci tohto projektu učitelia a
učiteľky podporu vašej organizácii.
a) príliš málo
b) príliš veľa
c) primerane
Prosím, zdôvodnite svoju odpoveď:
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DOTAZNÍK PRE KOMUNITNÝCH PARTNEROV
ZAPOJENÝCH DO SERVICE-LEARNINGOVÝCH PROJEKTOV
7) Má vaša organizácia na základe skúsenosti so service learningovým projektom záujem naďalej sa
zapájať do podobných projektov?
áno

nie

neviem

spolupráca so študentmi

spolupráca s učiteľom/kou/mi

spolupráca s fakultou/univerzitou

Ak ÁNO, prosím, naznačte, ako by sa podľa Vás mohla táto spolupráca ďalej uberať (napr. vzdelávanie,
školenia, zamestnanie, výskumné projekty, dobrovoľníctvo študentov atď.).
8) Bol z pohľadu vašej organizácie service learningový projekt zvládnuteľný z hľadiska uvedených
zdrojov?
áno

nie

neviem

ľudské zdroje
(zamestnávatelia/dobrovoľníci)
mentorské kapacity vašej organizácie
(zamestnávatelia/dobrovoľníci)
infraštruktúra

plánovanie času

pridelený rozpočet

9) Prosím, uveďte tri pozitívne aspekty/body spolupráce v rámci service learningového projektu.
12310) Prosím, uveďte tri výzvy/prekážky, s ktorými ste sa stretli, a ktoré by ste chceli riešiť v budúcich
service learningových projektoch.
12311) Akú ďalšiu podporu by potrebovala vaša organizácia, aby mohla naďalej spolupracovať na service
learningových projektoch? (napr. školenia o service learningu, dodatočné finančné zdroje, služby na
vyhľadávanie partnerov na univerzite, podpora pri tvorbe organizačných politík atď.)
12) Odporučili by ste service learningové projekty aj iným komunitným organizáciám?
a) ÁNO, PROSÍM, ODÔVODNITE
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b) NIE, PROSÍM, ODÔVODNITE

Reflexívne cvičenie pre komunitných partnerov
Pri každej otázke napíšte, aký pocit vo vás daná otázka vyvoláva. O odpovediach diskutujte v skupine.
Alternatíva: Ku každej otázke si napíšte jedno slovo, myšlienku alebo nakreslite obrázok, ktorý vystihuje
vaše pocity. Diskutujte o nich v skupine.
Príklady otázok:
Ako hodnotíte spoluprácu a komunikáciu s akademickou obcou?
Ako hodnotíte prínos realizovaného projektu k naplneniu potrieb organizácie?
Aký vplyv mali služby poskytované študentmi a študentkami na organizáciu?
Aký vplyv mali služby poskytované študentmi a študentkami na klientov?
Čo si študenti počas projektu uvedomili?
Ako hodnotíte inovatívnosť projektu realizovaného študentmi a študentkami?
Ako vnímate fungovanie organizácie po realizácii projektu?
Aké sú vaše odporúčania pre študentov a študentky na realizáciu service learningových projektov?
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