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INTRODUCERE 
 
La nivel mondial, există o recunoaștere tot mai mare a rolului pe care instituțiile de învățământ 
superior (universitățile) pot să îl aibă în creșterea economică și dezvoltarea socială a societății 
moderne bazată pe cunoaștere (Comisia Europeană, 2017). În ultimele decenii, universitățile au 
început să își redirecționeze atenția dinspre cele două misiuni de bază: educație și cercetare, spre a fi 
considerate actori cheie ai creșterii economice și culturale, transformându-se astfel instituții de 
învățământ implicate în industrie și societate (Etzkowitz, 2000; Vorley & Nelles, 2008). În prezent, 
universitățile își reconsideră rolul în societate și relațiile cu variatele componente ale acesteia, 
comunitate și a tuturor părților interesate.  
 
Această relație a universităților cu societatea este considerată ca fiind „a treia misiune”. În ultima 
decadă, termenul „a treia misiune” a atras atenția a numeroși autori, de exemplu: Görason, 
Maharajh & Schmoch, 2009; Jongbloed, Enders & Salerno 2008; Vorley & Nelles, 2008; Tuunainen, 
2005. Cei mai mulți autori sunt de acord că definițiile prezentate mai sus consideră „a treia misiune” 
un termen rezidual, care cuprinde toate celelalte activități ale universităților rămase neacoperite de 
către cele două misiuni consacrate, educația li cercetarea. În general, conceptul „a treia misiune” 
încapsulează mult mai multe nevoi în creștere ale universităților de a avea un rol vizibil în stimularea 
și ghidarea utilizării cunoașterii pentru dezvoltarea socială, culturală și economică. Așa cum remarcă 
autorii Görason, Maharajh și Schmoch (2009), interpretarea funcțiilor care ar trebui incluse în 
definirea conceptului „a treia misiune” variază considerabil între țări și contexte (de la centrarea pe 
transferul tehnologic în Germania la orientarea spre serviciile către nevoile comunității în America 
Latină).  
 
La nivel internațional, strategia dezvoltată în relație cu „a treia misiune” a universităților este 
învățarea orientată spre comunitate (engl. Service-Learning/ SL). SL este recunoscută în literatura de 
specialitate ca fiind o formă de pedagogie inovativă care asistă misiunea instituțiilor de învățământ 
superior în pregătirea generațiilor noi de cetățeni responsabili social. Desi anumite universități din 
Europa aplică strategii de tip SL de mai mulți ani, această formă de pedagogie începe abia acum să fie 
descoperită sau este încă necunoscută în cele mai multe țări din Europa Centrală și de Est. După cum 
menționează organizația CLAYSS (2013), SL se centrează pe eliminarea distanței dintre implicarea 
socială și viața academică, ajutând de asemenea la construirea de punți între oamenii de știință și 
compomentele universităților ancorate în viața socială, realizând astfel sinergie între cele trei misiuni 
ale insituțiilor de învățământ superior.  
 
În cadrul proiectului Erasmus + SLIHE, organizațiile partenere au ca obiectiv consolidarea capacităților 
instituțiilor de învățământ superior în realizarea „celei de-a treia misiuni” și de a îmbunătăți 
participarea civică a studenților prin implementarea strategiei inovative de Service-Learning în 
Europa Centrală și de Est. În acest sens, o serie de publicații au fost produse pentru cadrele didactice 
universitare care sunt gata să preia responsablitatea implementării cursurilor de formare în Service-
Learning pentru beneficiul tuturor părților implicate. 
 
Scopul acestui manual este de a oferi susținerea necesară persoanelor care vor oferi acest tip de 
formare în Service-Learning în orice tip de instituție de învățământ superior. Manualul prezintă 
structura programului de formare (pașii), oferă idei adiționale, instrumente utile și metode de 
coordonare efectivă a sesiunilor din cadrul formării, ținând cont de faptul că această formare este 
dorește să creeze un spațiu sigur pentru fiecare participant, în direcția implicării active și exprimării 
opiniilor personale. Toate aceste sugestii sunt bazate pe experința și munca de pilotare a formării în 
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Service-Learning realizată de către echipele din cadrul proiectului SLIHE din patru țări din 
Comunitatea Europeană.   
 
Formatorii au libertatea de a ajusta structura și metodologia formării propuse în funcție de 
experiența lor, precum și în funcție de particularitățile și abilitățile participanților (cum ar fi numărul 
participanților, experiențele lor anterioare cu SL etc.), precum și în funcție de caracteristicile specifice 
ale instituției de învățământ superior în care are loc formarea. Posibilitățile de ajustare sunt variate și 
generoase, de la scurtarea duratei programului de formare, divizarea acestuia în mai multe segmente 
și module, centrarea pe teme particulare din cadrul structurii, pe unități sau produse ale învățării, sau 
oferirea formării utilizând și alte metode decât cele propuse de către autori. Se recomandă ca 
formatorul să fie familiar cu temele adresate în contextul Service-Learning în instituțiile de 
învățământ superior. Altfel spus, formatorul este necesar să dețină cunoștințele adecvate și 
experiența în planificare, organziare și oferire de programe educaționale (formale și/sau informale), 
precum și în utilizarea metodelor asociate acestora. Manualul nu specifică numărul necesar de 
formatori pentru programul de formare în Service-Learning. În general, aceste formări sunt oferite de 
către una sau două persoane, în funcție de experiența acestora și poziția la nivel instituțional.  
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1. SCURTE INSTRUCȚIUNI PENTRU FORMATORI  
 

Recomandăm pregătirea programului de formare cu aproximativ trei luni înainte de începerea 
efectivă a acestuia. Fiecare formator poate să decidă asupra procedurilor de pregătire pentru 
asigurarea unei formări de calitate. Fiecare detaliu este important.  
Pașii majori în procesul de pregătire sunt următorii:  

 pregătirea formatorului; 

 pregătirea spațiului pentru programul de formare; 

 pregătirea materialelor necesare; 

 invitarea participanților la programul de formare.  
Sesiune de formare de succes sunt cele atent planificate și pregătite în detaliu.  
 
Prgătirea formatorului 
 
Cine va fi formatorul sau lectorul? Ideal, se recomandă să se formeze o echipă de doi 
lectori/formatori. Familiarizați-vă cu manualul metodologic. Divizați conținutul manualului în porțiuni 
și decideți responsabilii pentru fiecare porțiune a programului de formare. Este nevoie ca formatoriul 
să fie familiar cu spațiul de formare. Persoană responsabilă cu formarea se recomandă să sosească 
mai devreme de ora de începere a formării pentru a putea realiza prgătirile necesare și pentru a 
verifica funcționalitatea aparaturii, existența materialelor necesare etc. Este necesar ca formatorul să 
fie familiar cu spațiul în care se organizează formarea.  
Fiecare formator poate să difere în ceea ce privește calificările, experiența și metodele de formare.  
 
Se recomandă pregătirea adecvată a programului chiar și formatorilor care au nivel crescut de 
familiaritate cu subiectul formării.  

 Formatorul trebuie să aibă cunoștințe privind sectorul învățământului superior și a 
instituțiilor educaționale universitare în general. Dacă formarea este oferită pentru angajații 
unei instituții, formatorul este necesar să cunoască acea instituție.   

 Formatorul este necesar să aibă cunoștințe avansate privind Service-Learning și experiență în 
organizarea cursurilor cu componentă SL.  

  
Pregătirea spațiului de formare 
 
Sala în care va avea loc formarea și zonele efective de lucru trebuie să fie verificate înainte de 
program, pentru a ne asigura că sunt respectate următoarele condiții:   

 Aranjare adecvată a locurilor de stat/ așezat; 

 Condiții de mediu comfortabile;  

 Iluminare și aerare adecvate; 

 Vizibilitate optimă înspre zonele de prezentare a materialelor;  

 Disponibilitatea echipamentului și a materialelor necesare (cum ar fi video-proiector, flip 
chart, foi de scris, instrumente de scris, creioane colorate, etichete etc.); 

 Suprafață adecvată a sălii (se recomandă rezervarea unei săli care să permită în manieră 
generoasă un număr de maxim 20 de participanți). 

 
O componentă cheie în organizarea și oferirea programului de formare este să ne asigurăm că spațiul 
în care are loc programul este astfel ales încât să îmbunătățească cât mai mult experiența formării, 
nu să o diminueze. Următorii factori cheie se recomandă să fie luați în considerare în pregătirea 
spațiului de formare: echipament adecvat și matriale necesare la îndemână (computer, video-
proiector, boxe audio, conexiuni funcționale, acces la internet); mobilitate asigurată a scaunelor și 
meselor, care să permită aranjarea spațiului pentru exerciții de grup de câte ori este necesar; 
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asigurarea vizibilității adecvate a materialelor pentru toți participanții; plasarea materialelor 
necesare la îndemână, astfel încât să fie ușor de găsit la nevoie.  
Pregătiți sala cu o zi înainte de formare. Verificați funcționalitatea echipamentului tehnic și aranjarea 
scaunelor. Pregătiți pauzele de cafea și apă, lista de prezență și kiturile de materiale necesare pentru 
fiecare participant (foi de scris, agende, ecusoane pentru nume etc.).  
 
Pregătirea materialelor pentru formare 
 
Manualul conține structura de bază de desfășurarea a formării, care se poate ajusta diverselor nevoi 
ale instituției unde are loc programul de formare. În manual veți găsi în variantă printabilă sumarizări 
și indicații pentru fiecare unitate (engl. handouts), linii-ghid pentru exerciții și diferite metode de 
oferire a informațiilor. Fiecare unitate cuprinde o rubrică alocată materialelor necesare. Este 
important să existe suficiente materiale printate pentru participanți. Vă rugăm să nu uitați de lista 
pentru prezență și formularele printate de evaluare a formării! 
 
Invitațiile pentru participanții la formare  
 
Stabiliți data pentru desfășurarea programului de formare. Asigurați-vă că ați stabilit un termen 
limită pentru înscrierea participanților. Stabiliți o persoană de contact care să ofere informații 
suplimentare persoanelor interesate. Decideți cum să se facă înscrierea, de exemplu, dacă formarea 
face parte din oferta Universității de programe de învățare continuă pe parcursul vieții, atunci se 
poate utiliza o platformă de înscriere specifică acestor programe, sau dacă înscrierea la programul de 
formare se face sub alte forme. Indiferent de modul de înscriere, asigurați-vă că persoanele înscrise 
primesc un mesaj de confirmare. 
 
Promovarea: Se recomandă crearea unei invitații privind programul de formare și a unui pliant (flyer) 
sau afiș electronic/ printat. Decideți modul în care doriți să distribuiți invitația. Puteți utiliza canalele 
de comunicare ale facultății/ universității, website, pagină de tip social media etc. (se recomandă 
includerea programului de formare la rubrica de activități/ evenimente în cadrul universității). Se 
recomandă planificarea unui interviu cu un reprezentant media sau din cadrul Departamentului de 
Comunicare al instituției, în care să se accenteze conceptul de Service-Learning în contextul formării 
planificate.   
 
Faceți publică invitația privind programul de formare și anunțați perioada acestuia (permiteți 
înscrierea online) cu aproximativ 2 luni înainte de implementarea acestuia.  
 
În calitate de formator, deveniți familiar în detaliu cu părțile componente ale formării și pregătiți 
minuțios prezentările PPT, foile printate și toate celelalte materiale necesare. Luați în considerare 
încărcarea/ distribuirea online a materialelor (care urmează sa fie prezentate) înainte de începerea 
efectivă a programului, astfel încât participanții înscriși să le poată consulta.   
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2. INFORMAȚII DE BAZĂ PRIVIND FORMAREA  
 
Numele programului de formare:  Service-Learning în învățământul universitar. 

 
Scopul formării: cunoașterea a ceea ce înseamnă Service-Learning și cum se poate dezvolta SL în 
mediul academic.  
 
Grupul țintă: personal didactic universitar, deschis spre noi metode de predare, indiferent de 
specializare sau de vechimea în muncă. 
 
Competențe dobândite prin parcurgerea formării: Absolventul programului de formare 

 Va înțelege strategia Service-Learning ca una dintre strategiile de începlinirea a celei de-a 
treia misiuni a universității; 

 Va fi capabil să recunoască impactul potențial și beneficiile strategiei Service-Learning în 
educație pentru studenți, profesori, universități și comunități; 

 Va putea explica SL ca fiind un intrument/strategie de predare orientată spre comunitate; 

 Va putea explica filozofia și principiile SL și înțelege în profunzime conceptele care susțin 
implicarea participativă a studenților, implicarea în comunitate, serviciile bazate pe 
solidaritate și posibilitățile de legătură cu conținutul curricular;  

 Va putea distinge între voluntariat, practică profesională/ de predare, studii de caz, stagii de 
lucru și Service-Learning;  

 Va putea identifica pașii posibili spre implementarea proiectelor de tip SL relaționate atât cu 
serviciile spre comunitate, cât și cu procesul de predare, precum și îmbinarea acestora în 
direcția îmbunătățirii reciproce;  

 Va cunoaște diverse modele/ opțiuni de implementare a proiectelor de tip SL; 

 Va putea crea propriul plan de implementare a proiectelor SL în relație cu disciplina predată.  
 

Criterii de includere a participanților la formare: personal didactic universitar, indiferent de 
experiență.   
 
Durata formării: se recomandă 2 zile + ½ de prezentări și exerciții, aproximativ 8 x 45-minute /zi.   
 
Metode și instrumente utilizate în formare: pe parcursul formării, se recomandă o abordare 
participativă și interactivă (o combinație între expunere teoretică și învățare experiențială adaptată 
principiilor învățării adulte). Utilizarea acestei abordări va asigura un mediu sigur pentru lucru, 
motivație și participare activă, precum și transparență în realizarea actvităților de lucru. Diverse 
tehnici și metode sunt propuse în conținutul manualului, cum ar fi: prezentări scurte și clare, diferite 
simulări – joc de rol, studii de caz, precum și alte metode individuale de lucru. Formrea va furniza 
constant un mediu propice comunicării mutuale între participanți și formatori, precum și schimb de 
experiență și recomandări.  
 
Mărimea minimă și maximă a grupului de participanți: minim 10, maxim 20. 
 
Sistemul de evaluare a performanței participanților în cadrul formării: la finalul formării, 
participanții vor avea ca sarcină de absolvire dezvoltarea unui plan de implementarea a unei 
activități de tip Service-Learning (în cadrul manualului există un formular-ghid pentru realizarea 
acestui plan) fie în cadrul unui curs pe care îl predau, sau în contextul insituției din care fac parte. În 
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maxim 4 săptămâni de la finalizarea programului de formare, acest plan de implementare a SL se va 
prezenta formatorului și celorlalți participanți.  
 
Evluarea programului de formare: fiecare participant va avea oportunitatea de a evalua programul 
de formare și componentele acestuia prin intermediul unui chestionar care include întrebări cu 
răspunsuri la alegere, dar și întrebări deschise. O parte a acestui chestionar este dedicată auto-
evaluării participantului în ceea ce privește cunoștințele și abilitățile dobândite în urma formării.  
 
Cerințe privind personalul implicat:  este necesar ca formatorii să aibă experiență în formare sau 
abilități de a lucra cu grupurile în direcția facilitării procesului de învățare. În plus, este necesar ca 
aceștia să aibă cunoștințe și experiență anteriorară în domeniul SL în mediul universitar.  
 
  



  
 
 

11 
 

3. UNITĂȚILE CURRICULARE 
 

Prima zi 

Titlul unității Timp 
alocat 
(minute) 

Produse ale învățării 
În urma parcurgerii acestei unități, 
participanții vor fi capabili: 

Conținutul unității 

Unitatea 1 
Introducerea 
programului de 
formare 

35  Să explice structura și obiectivele 
formării 

 Să cunoască participanții la programul 
de formare, așteptările acestora și 
temerile  

 Să explice regulile agreate de comun 
acord în contextul formării.  

 Introducerea programului 
de formare  

 Prezentarea așteptărilor și 
temerilor 

 Elaborarea de reguli 
comune pe parcursul 
formării.  

Unitatea 2 
A treia misiune a 
universităților 

55  Să înțeleagă importanța dezvoltării 
celei de-a treia misiuni a universităților 
în situația actuală 

 Să justifice nevoia de susținere a celei 
de-a treia misiuni a universității  

 Să conștientizeze propriul rol în 
realizarea celei de-a treia misiuni a 
universității.  

 Provocări ale insituțiilor 
de învățământ superior 

 A treia misiune a 
universităților 

 Rolul personalului didactic 
în realizarea celei de-a 
treia misiuni a 
universităților.  

Pauză 

Unitatea 3  
Componente cheie 
ale Service-
Learning și definiții 

90  Să reflecteze asupra nevoii de a utiliza 
abordări inovative în predare  

 Să identifice componentele cheie ale 
SL  

 Să explice caracteristicile definitorii ale 
SL  

 Să explice modele ale SL. 

 Reflecție asupra predării 
inovative 

 Componente și definiții 
ale SL 

 Modele ale Service-
Learning 

Pauză 

Unitatea 4 
Service-Learning în 
modelul 
conceptual al 
cvadranților și al 
tranzițiilor spre SL 

45   Să conștientizeze existența 
instrumentelor care permit distincția 
între SL și alte tipuri de activități 
orientate înspre comunitate (de 
exemplu, modelul conceptual al 
cvadranților)  

 Să identifice moduri de tranziție înspre 
SL de la alte tipuri  de activități către 
comunitate. 

 SL în modelul conceptual 
al cvadranților 

 Posibilitățile de tranziții 
înspre SL între cvadranții 
modelului conceptual. 

Unitatea 5 
Pași & Proces 
(planificare și 
implementare) 

45  Să înțeleagă importanța planificării SL 
din perspectiva aspectelor 
organizaționale. 

 

 Planificarea SL  
 

Pauză 

 Unitatea 5 - 
coninuare 
Pași & Proces 
(planificare și 
implementare) 

90  Să cunoască principalii pași ai 
implementării SL  

 Să fie capabili să pregătească un plan 
de implementare a unui proiect/ curs 
cu componentă SL în universitatea la 

 Pașii unui proiect de tip SL 

 Planificarea SL 

 Implementarea SL 



  
 
 

12 
 

 care sunt afiliați.  

 

A doua zi 

Unitatea 6 
Reflecția în 
Service-Learning 

90  Să conștientizeze importanta 
reflecției în implementarea SL 

 Să poată construi activități de 
relfecție cu studenții, ajustate 
propriei discipline/ curs.  

 Reflecția ca parte a învățării 
experiențiale   

 Diferite metode de reflecție 

 Niveluri de reflecție   

 Întrebări asociate reflecției 

Pauză 

Unitatea 7 
Evaluare, 
închidere, 
celebrare 

90  Să înțeleagă importanța și 
caracteristicile evaluării în SL. 

 Elemente esențiale ale evaluării 
în SL 

 

Pauză 

Unitatea 7 - 
continuare 
Evaluare, 
închidere, 
celebrare 

90  Să înțeleagă etapele de 
închidere și celebrare în SL, 
precum și ajustarea acestora la 
nevoile individuale.  

 Cum se închide un proiect SL  

 Importanța celebrării succesului 
în SL  

Pauză 

Unitea 8 
Documentare, 
comunicare, 
promovare 

60  Să conștientizeze importanța 
documentării, comunicării și 
promovării în implementarea 
SL  

 Să propună activități de 
documentare a activităților cu 
studenții în proiectele SL, 
ajustate cursurilor/ 
disciplinelor proprii  

 Să propună activități de 
promovare a SL, în acord cu 
regulile de bază ale promovării.  

 Documentarea activităților în 
proiectele/cursurile de tip SL 

 Promovarea și comuncarea în SL  

Pauză 

Unitatea 9 
Format pentru curs 
cu componentă SL 

20  Să utilizeze formatul 
propus pentru planificarea 
propriului curs cu 
componentă SL.  

 Format pentru curs cu 
componentă SL 

 
 

Unitatea 10 
Evaluarea formării 

20  Să evalueze formarea din 
perspectiva conținutului, 
metodelor și a beneficiilor 
asupra propriilor strategii 
de predare.  

 Evaluarea formării 

După câteva săptămâni (se recomandă patru) 

Presentări ale 
planurilor pentru 
curs cu 
componentă SL, pe 
baza formatului 
oferit. 

În funcție 
de numărul 
de 
participanți 
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4. PLANUL DERULĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE 

 

UNITATEA 1.  INTRODUCEREA FORMĂRII 

Teme: Produse ale învățării 
În urma parcurgerii acestei unități, 
participanții vor fi capabili: 

Metode: Timp alocat: 

Introducerea 
programului de 
formare și a 
obiectivelor 

Numirea obiectivelor programului de 
formare.  

Exercițiu 1.1:  
Introducerea 
formării. 
 

5 minute 

Introduction of 
the participants 
and trainers  

Familiarizarea cu numele și câteva 
caracteristici ale participanților.  

Exercițiu 1.2.: 
Introducerea 
participanților și a 
experiențelor 
acestora cu SL.   

20 minute 

Așteptări, temeri 
și reguli  

Exprimarea așteptărilor și a temerilor 
legate de programul de formare.  
 
Stabilirea acordului privind regulile de 
comunicare pe parcursul formării.  

Exercise 1.3: 
Așteptări, temeri și 
reguli. 

10 minute 

 

Exercițiu 1.1: Introducerea programului de formare 

Durată 5 min 

Descriere (pașii 
de lucru pentru 
formator, inclusiv 
întrebările care 
se adresează 
participanților).  

Listă cu priorități  (checklist) pentru începerea formării:  

 Cuvânt de bunvenit adresat participanților 

 Introducerea formatorilor/ organizatorilor  

 De ce ne aflăm aici?  

 Informații practice privind formarea / administrarea formării 

 Structura formării, metodele de formare 

  Structura și produsele intelectuale ale proiectului SLIHE, in cadrul căruia 
se organizează formarea  

Rugați participanții să își scrie numele pe ecusoanele oferite – numele vizibil va 
facilita comunicarea între participanții care nu se cunosc.  

Materiale 
necesare 

Ecusoane, foi și instrumente de scris.  

 
 

Exercțiu 1.2. Introducerea participanților și a experiențelor acestora cu SL   

Durată 20 min (în funcție de numărul de participanți)  

Descriere (pașii 
de lucru pentru 
formator, inclusiv 
întrebările care 
se adresează 
participanților). 

Toți participanții sunt rugați să își spună numele, facultatea și departamentul la 
care sunt afiliați, poziția lor academică și dacă au experiență în implementarea 
Service-Learning.  
Formatorul va trebui să calculeze și să anunțe timpul de introducere alocat 
fiecărui participant în funcție de numărul acestora.  

Materiale 
necesare 

O minge sau un ghem de dimensiuni mici, ușor de prins.  
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Exercițiu 1.3. Așteptări, temeri și reguli   

Durată 10 min 

Descriere (pașii 
de lucru pentru 
formator, inclusiv 
întrebările care 
se adresează 
participanților). 

Formatorul îi roagă pe participanți să noteze pe 4 hârtii colorate sau de tip post-it 
răspunsurile scurte la următoarele întrebări:  

 Ce aștept de la această formare? 

 Ce aștept de la acest grup?  

 Ce aștept de la mine ca participant?  

 Care sunt temerile mele în raport cu mine ca participant și în raport cu 
formarea?  

După 5 minute de muncă individuală, participanții se prezintă în fața unui 
flipchart pe care s-au desenat patru coloane corespunzând întrebărilor adresate. 
Fiecare participant lipește autocolante colorate în interiorul coloanei 
corespunzătoare, explicând pe scurt răspunsul oferit.  
 
La finalul plasării tuturor autocolantelor, formatorul comentează așteptările 
participanților și cum vor fi acestea îndeplinite pe parcursul formării. Dacă 
anumite așteptări nu pot fi îndeplinite în cadrul formării, formatorul face sugestii 
sau întreabă participanții dacă pot oferi ajutor în îndeplinirea acestora. 
Formatorul face apoi referire la temeri și discută sau întreabă participanții cum ar 
putea fi acestea reduse. În acest punct, formatorul poate întreba ”A cui 
responsabilitate este?”, ceea ce poate duce la stabilirea unor reguli în cadrul 
grupului – următorul exercițiu.  
 
Descrierea sarcinii: formatorul scrie pe flipchart sau pe o coală mare de hârtie: 
„Reguli de grup”. Participanții pot explia dorințele proprii privind comunicarea în 
grup, folosind post-it-urile din coloanele ”Așteptări” și ”Temeri”.  
 
La finalul exercițiului, grupul stabilește de comun acord dacă regulile identificate 
reprezintă un contract la care este nevoie să adere toți participanții.  
Plasați coala cu regulile stabilite pe unul dintre pereții sălii pentru a fi vizibilă. 
Dacă este necesar, se pot adăuga noi reguli pe parcurs.  

Materiale 
necesare 

Flipchart, coli mari de hârtie pentru flipchart, instrumente pentru scris (pixuri, 
creioane marker colorate), autocolante de culori diferite. 
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UNITATEA 2.  A TREIA MISIUNE A UNIVERSITĂȚILOR 

Teme: Produse ale învățării 
În urma parcurgerii acestei unități, 
participanții vor fi capabili: 

Metode: Timp alocat: 

A treia misiune a 
universităților 

 Să explice modul de 
conectare între educație, 
cercetare și responsabilitate 
socială  

 Să poată elabora argumente 
pentru dezvoltarea celei de-
a treia misiuni   

 Să identifice modurile în care 
cea de-a treia misiune este 
prezentată  în documentele 
oficiale ale propriei 
universități.  

Exercițiu 2.2: 
A treia misiune a 
universității 

20 minute 

A treia misiune a 
universității în 
practica 
pedagogică 
personală  

 Să poată auto-reflecta 
asupra rolului individual în 
relație cu cea de-a treia 
misiune  

Exercițiu 2.3: 
A treia misiune a 
universității în 
practica pedagogică 
personală 

20 minute 

 
 

Exercițiu 2.1. Provocări pentru universități 

Durată  15 min 

Descriere (pașii de 
lucru pentru formator, 
inclusiv întrebările care 
se adresează 
participanților). 

Formatorul accentuează faptul că universitățile joacă un rol important în 
diferite niveluri ale dezvoltării societății. 
 
Formatorul desenează pe o coală de flipchart patru cercuri concentrice. 
Cercurile se notează: Global / Europa / Țară / Regiune. 
 
Rugați  participanții să facă o scurtă activitate de dezbatere (engl. 
brainstorming) și apoi noteze fiecare pe 4 post-it-uri câte un cuvânt care le 
apare în minte atunci când se gândesc la provocările pentru universități 
pentru fiecare nivel reprezentat de cercurile concentrice. Sunt rugați să nu 
scrie propoziții, ci doar câte un cuvânt pentru fiecare nivel.   

Invitați participanții să lipească post-it-urile în cercurile concentrice.  
Formatorul poate sumariza lista provocărilor identificate și să roage 
participanții să voteze pentru primele 3 pe care le consideră cele mai 
importante în conexiune cu responsabilitatea socială la nivel regional.  

Materiale necesare Flipchart, coli de hârtie pentru flipchart, etichete și autocolante de diferite 
culori, instrumente pentru scris.   

 
 

Exercițiu 2.2. A treia misiune a universităților 

Durată 20 min 

Descriere (pașii de 
lucru pentru formator, 

Formatorul reamintește participanților cele trei roluri al universităților: 
educație, cercetare și responsabilitate socială.  
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inclusiv întrebările care 
se adresează 
participanților).    

Formatorul îi roagă pe participanți să formeze trei grupuri: 

 Grup 1: Cum i-ați convinge pe colegii voștri despre importanța celei 
de-a treia misiuni a universității? 

 Grup 2: Cum este cea de-a treia misiune prezentată în documentele 
oficiale ale universității proprii?  

 Grup 3: De ce ar trebui susținută cea de-a treia misiune a 
universității? 

Grupurile au 10 minute la dispoziție pentru a discuta.  
 
Formatorul invită câte un reprezentant al fiecărui grup pentru a sumariza 
discuția la nivel de grup.  
 
Formatorul sumarizează rezultatele discuțiilor.  

Materiale necesare Se recomandă referirea la un document oficial al universității privind planul 
de dezvoltare strategică. 
Fișa 1. A TREIA MISIUNE A UNIVERSITĂȚILOR (LINK) 

 
 

Exercițiu 2.3. A treia misiune a universității în practica pedagogică personală 

Durată 20 min 

Descriere (pașii de 
lucru pentru formator, 
inclusiv întrebările care 
se adresează 
participanților). 

Formatorul notează pe flipchart următoarele două întrebări:  
1. Cum adresați/dezvoltați cea de-a treia misiune a universității în 

propriile discipline predate? 
2. Cum adresați/dezvoltați cea de-a treia misiune a universității?  

Formatorul roagă participanții să se gândească la răspunsurile la aceste 
întrebări.  
 
După auto-reflecție, participanții sunt invitați să împărtășească răspunsurile 
și să discute despre ideile prezentate în perechi.   
 
Formatorul îi roagă pe participanți să prezinte fiecare o scurtă auto-
reflecție privind exercițiul: Ce ați înțeles pe parcursul exercițiului?  Care au 
fost beneficiile acestui exercițiu pentru dumneavoastră?  

Materiale necesare Flipchart, coli de hârtie, instrumente pentru scris. 
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UNITATEA 3.  COMPONENTELE ȘI DEFINIȚIILE SERVICE-LEARNING  

Teme: Produse ale învățării 
În urma parcurgerii acestei unități, 
participanții vor fi capabili: 

Metode: Timp alocat: 

Serviciu și 
învățare în 
Service-Learning  

 Să identifice componentele 
cheie și modele ale SL  

 Să explice elementele 
dfinitorii ale SL. 

Exercițiu 3.2:  
Serviciu și învățare în 
Service-Learning 

45 minute 

 
 

Exercițiu 3.1. De ce să fac schimbări în practica mea pedagogică?   

Durată 45 minute 

Descriere (pașii 
de lucru pentru 
formator, inclusiv 
întrebările care 
se adresează 
participanților). 

Formatorul va utiliza o adaptare a metodei Walt Disney (a se vedea ca exemplu: 
Mulder, P. (2012). Walt Disney Method. Retrieved from ToolsHero: 
https://www.toolshero.com/creativity/walt-disney-method/) pentru a răspunde 
la întrebarea: De ce să fac schimbări în practica mea pedagogică?   
 
Vor exista trei ture de discuții în cadrul grupului de participanți:  
 
Pentru a aplica cu succes metoda Walt Disney, este nevoie de trei spații în sala în 
care are loc formarea, în care să fie asumate trei roluri distincte în cadrul 
grupului: ‘visătorul’, ‘realistul’ și ‘criticul’. Dacă este posibil, se pot utiliza trei săli 
diferite, în care cele trei roluri să permită discuții separate și consecutive. Lucrul 
în grup va continua în următoarele trei faze:  
 
Faza 1 
Obiectivele sunt privite din perspectiva visătorului. Gândurile creative și vizuale 
sunt lăsate să fie exprimate fără să fie îngrădite de realitate și riscuri posibile. În 
această fază, metoda Walt Disney este despre puterea dezbaterii și depre 
cantitatea de idei care apar. Visătorul nu este limitat de constrângeri, ci este 
creativ, imaginativ, având oportunități nelimitate. 
 
Faza 2 
În această fază, căile posibile de realizare a obiectivelor sunt privite din 
perspectiva realistului. Acest lucru se referă la abilitatea de a transforma un vis în 
realitate. Limitările și riscurile nu trebuie văzute ca bariere, ci mai degrabă ca 
provocări. Realistul caută posibilitățile practice pentru a vedea dacă o idee este 
cu adevărat fezabilă. Se iau în considerare o serie de aspecte, inclusiv cele legate 
de mijloace și timp. 
 
Faza 3 
Perspectiva criticului va fi utilizată pentru a reprezenta cum utilizatorii finali vor 
percepe și experimenta planurile sau ideile propuse. Riscurile posibile și 
neajunsurile vor fi critic examinate, sugerându-se schimbări și propuneri de 
îmbunătățire. Criticul nu va critica planurile visătorului sau sugestiile realistului, ci 
va privi ca un observator care filtrează și elimină greșelile cruciale.  
 
După lucrul în echipă, grupul va obține răspunsuri din cele trei perspective.  
Sumarizare:  

https://www.toolshero.com/creativity/walt-disney-method/
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1. Ce ați făcut în acest exercițiu?  
2. Ce ați învățat?  
3. Cum veți putea utiliza ceea ce ați învățat în implementarea unor abordări 

inovative în activitatea voastră?  

Materiale 
necesare 

Flipchart, coli de hârtie, creioane de tip marker, cartonașe cu descrierea celor trei 
roluri.  

 
 

Exercițiu 3.2.  Serviciu și învățare în Service-Learning 

Durată 45 minute 

Descriere (pașii 
de lucru pentru 
formator, inclusiv 
întrebările care 
se adresează 
participanților). 

Participanții sunt împărțiți în două grupuri. 
 
Primul grup:  Participanții sunt rugați să prezinte individual obiectivele cursurilor 
pe care le predau, apoi se face o listă cu obiectivele pentru fiecare grup: “Care 
sunt obiectivele de învățare în cursul pe care îl predai? Ce comptențe dorești să 
dezvolți în cadrul cursului?”   - fiecare particioant scrie răspunsurile pe o foaie, 
apoi se transcriu pe o coală de flipchart în cadrul grupului.  
 
Al doilea grup: Participanții sunt rugați să facă o listă cu potențialele nevoi ale 
comunității din afara universității, având în minte că pentru a planifica un proiect 
de tip SL, este necesar să identifice aceste nevoi fie prin comunicare directă cu 
comunitatea, precum și să analizeze ideile studenților în ceea ce privește nevoile 
comunității în comparație cu cele exprimate de aceasta. 
 “Gândiți-vă la nevoile posibile/reale ale diferitelor grupuri țintă din oraș, județ, 
regiune…”; de exemplu: persoane vârstnice fără contacte sociale, copii care nu au 
spații de joacă, manifestări ale extremismului, șomaj etc. Notați aceste nevoie pe 
o coală mare de hârtie.  
 
Realizați perechi cu câte o persoană din fecare grup. Încercați să grupați câte un 
obiectiv din lista grupului unu cu câte o nevoie din lista grupului doi.  
“Alegeți un obiectiv și o nevoie. Încercați să le conectați astfel încât să realizați 
obiectivul de învățare și să răspundeți în același timp nevoii comunității”. 
 
Raportați în fața întregului grup combinația realizată – notați combinațiile și 
plasați coala de hârtie astfel încât toate conexiunile să fie vizibile.  
 
Reflecție: Credeți că această conexiune este utilă? V-ați gândit înainte la această 
conexiune? Este fezabilă în contextul cursului pe care îl predați? Ar avea rezultate 
la clasă? Ce ați învățat în acest exercițiu?  
 
Explicații ale componentelor cheie ale SL – Modele, exemple – se recomandă 
utilizarea unor materiale video ilustrative.  

Materiale 
necesare 

Flipchart, coli de hârtie, creioane de tip marker  
Fișa de lucru 2. COMPONENTE CHEIE ȘI DEFINIȚII ALE SL (LINK) 
Materiale video despre componentele SL - Exemple: 
https://www.youtube.com/watch?v=kFd-yiAfrmE 

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

 
 

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


  
 
 

19 
 

UNITATEA 4.  MODELUL CVADRANȚILOR ÎN SERVICE-LEARNING ȘI AL TRANZIȚIILOR ÎNTRE 
COMPONENTE  

Teme: Produse ale învățării 
În urma parcurgerii acestei unități, 
participanții vor fi capabili: 

Metode: Timp alocat: 

Service-Learning 
în modelul 
conceptual al 
cvadranților și 
posibilitățile de 
tranziție între 
aceștia. 
 

 Să ofere înțelegerea actuală 
a conceptului SL  

 Distingă între SL și alte tipuri 
de învâțare experiențială și 
orientate spre comunitate 
(voluntariatul nesistematic, 
voluntariatul sistematic, 
practica în teren, activitățile 
de tip internships/ stagii de 
lucru, practica profesonală) 

 Identifice căile de tranziție 
între cvadranții modelului 

 Redefinească SL din 
perspectiva modelului 
conceptual al cvadranților.  

Exercițiu 4.1:  
Modelul cvadranților 
și al tranzițiilor dintre 
aceștia. 

45 minute 

 
 

Exercițiu 4.1. Modelul cvandranților și al tranzițiilor dintre aceștia  

Durată 45 minute 

Descriere (pașii 
de lucru pentru 
formator, inclusiv 
întrebările care 
se adresează 
participanților). 

Activitate de învățare prin descoperire (exercițiu partea 1): participanții sunt 
grupați (2-3 persoane/grup) și rugați să ofere exemple de activități orientate spre 
comunitate ale studenților, să le noteze pe autocolante și să le plaseze într-un 
tipar al modelului cvadranților desenat pe o coală de flipchart – 15 minute. 
 
Prezentare de tip curs: Introducerea modelului conceptual al cvadranților preluat 
din programul online de formare în SL  (CLAYSS), explicarea axelor și analiza 
exemplelor oferite de către participanți - 15 minute. 
 
Activitate de învățare prin descoperire (exercițiu partea 2): grupurile de 
participanți sunt rugate să discute în interiorul fiecărui grup posibilele căi de 
tranziții de la diferiții cvadranți spre cel în care se găsește Service-Learning - 15 
minute. 

Materiale 
necesare 

Flipchart, coli de hârtie, instrumente pentru scris. 
Fișa de lucru 3. Modelul conceptual al cvadranților în SL  

 
 

UNITATEA 5. PAȘI ȘI PROCES (PLANIFICAREA ȘI IMPLEMENTAREA SL ) 

Teme: Produse ale învățării 
În urma parcurgerii acestei unități, 
participanții vor fi capabili: 

Metode: Timp alocat: 

Planificarea 
Service-Learning  

Să planifice proiecte/curs de tip SL 
conștientizând diversele aspecte 
organizaționale legate curs, 
partenerii din comunitate și studenți.  

Exercițiu 5.1:   
Planificarea SL    

45 minute  

Pași în Să înțeleagă pașii procesului de Exercițiu 5.2:  45 minute 
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planificarea 
Service-Learning 
și a propriului 
curs de tip SL  

implementare a unui curs/proiect de 
tip SL și să planifice propriul 
curs/proiect.  

Pași în planificarea 
Service-Learning și a 
propriului curs de tip 
SL 

Implementarea 
Service-Learning   

Să poată implementa proiecte/curs 
de tip SL conștientizând diversele 
aspecte organizaționale legate curs, 
partenerii din comunitate și studenți. 

Exercițiu 5.3: 
Implementarea SL   

45 minute 

 
 

Exercițiu 5.1. Planificarea SL 

Durată 45 minute 

Descriere (pașii de 
lucru pentru formator, 
inclusiv întrebările care 
se adresează 
participanților). 

Muncă individuală  – Fiecare participant este întrebat: “Care sunt temerile 
dumneavoastră?” Notați propriile bariere/ probleme identificate la nivel 
instituțional care ar complica implementarea Service-Learning (10 minute) 
 
Muncă în echipă  – grupurile (minim trei persoane) organizează barierele 
identificate în categorii: studenți, instituție, comunitate, personal didactic 
universitar (10 minute) 
 
Muncă în echipă – grupurile se reîntorc la lista generată individual, se 
revizuiește și se încearcă găsirea de soluții în direcția depășirii barierelor 
identificate. Includeți pașii propuși, cine ar trebui abordat instituțional, cum 
să fie implicați colegii, resursele necesare (timp, resurse umane, financiare, 
materiale), cum se pot asigura la nivel instituțional etc. Se împărtășesc 
soluțiile identificate. Nu este nevoie să prezinte soluțiile fiecare participant, 
dar se recomandă să fie prezentate minim 3-4 exemple din listele 
participanților și soluțiile identificate. (25 minute). 

Materiae necesare Flipchart, coli de hârtie, instrumente pentru scris.  

 

Exercițiu 5.2. Pașii în SL în relație cu disciplina predată 

Durată  45 minute 

Descriere (pașii de 
lucru pentru formator, 
inclusiv întrebările care 
se adresează 
participanților). 

Prezentare interactivă a pașilor principali în implementarea SL.  
 
Prezentare interactivă a planificării unui curs cu componentă SL. 
 
Muncă individuală  – începerea planificării prorpiului curs cu componentă 
SL pe baza întrebărilor din Fișa de lucru 6, cu ghidaj oferit de către 
formator. Handout 6  with the support of the trainer  

Materiale necesare Fișa de lucru Nr. 4 Pașii implementării Service-Learning  
Fișa de lucru Nr. 5 Lista cu priorități în planificarea și implementarea SL 
Fișa de lucru Nr. 6 Format pentru pregătirea și implementarea unui curs cu 
componentă SL 

 
 

Exercițiu 5.2. Implementarea SL 

Durată 45 minute 

Descriere (pașii de 
lucru pentru formator, 
inclusiv întrebările care 

Lucrul în grup de max. 4 persoane  –  oferiți sarcinile de lucru participanților 
legate de obiectivele de învățare ale cursurilor predate și partenerii din 
comunitate și lăsați-le timp pentru a începe să planifice și să creeze propriul 
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se adresează 
participanților). 

curs bazat pe SL (dacă unii participanți au deja idei de începere a unui curs 
cu componentă SL, aceștia sunt încurajați să lucreze pornind de la aceste 
idei). Fiecare grup prezintă propunerea de curs bazat pe SL. Formatorul 
sumarizează prezentările.  
 
Alternativă:  
Lucru individual – se începe planificarea propriului curs bazat pe SL, prin 
răspunsul la întrebările din Fișa de lucru Nr. 6, cu ghidare oferită de  către 
formator.   

Materiale necesare Flipchart, coli de hărtie, instrumente pentru scris. 
Fișa de lucru Nr. 6 Format pentru pregătirea și implementarea cursului 
bazat pe SL 
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MODUL 6 REFLECȚIA 

Temă Rezultatele învățării: Metode: Timp alocat 

Reflecția în 
învățarea 
experiențială  

Conștientizarea importanței 
reflecției în implementarea Service-
Learning  

Exercițiul 6.1:   
Reflecția în învățarea 
experiențială 

20 minute 

Reflecția – nivele, 
tipuri, întrebări 

 Definirea diferitelor nivele și 
tipuri de reflecție 

 Adresarea unor întrebări 
reflexive  

Exercițiul 6.2:   
Reflecția în SL – 
nivele, tipuri și 
întrebări 

35 minute 

Metode de 
reflecție  

Enumerarea diferitelor metode de 
reflecție și selectarea metodei 
adecvate pentru curs  

Exercițiul 6.3:   
Metode de reflecție  

35 minute 

 
 

Exercițiul 6.1: Reflecția în învățarea experiențială 

Durată 20 minute 

Descriere (etape 
ale procesului 
pentru formator, 
inclusiv întrebări 
de verificare și 
sumarizare) 

La începutul acestui modul, formatorul alege doi participanți, care vor primi un rol 
special. Rolul acestora este important pentru modulul 8. Formatorul dă 
instrucțiunea: ”Rolul vostru va fi să notați ceea ce veți constata în cadrul acestui 
modul.” Un participant poate fi activ – poate lua parte la discuția de grup. Al 
doilea participant va fi pasiv și va observa ceea ce se întâmplă. Exercițiul continuă 
în Modulul 8. 
 
Formatorul va prezenta două exemple de rezultate/ rapoarte de reflecție -  unul 
incluzând reflecția din timpul unui semestru, iar celălalt fără activitățile de 
reflecție (un exemplu bun și unul slab) – similar slide-urilor de mai jos. Întrebarea 
pentru profesori este: ”Care este principala diferență dintre cele două exemple?”. 
Diferențele sunt enumerate, notate pe flipchart. Se poartă o discuție pe marginea 
unor întrebări ca: ”Ce credeți că s-a întâmplat? Ce lipsește în exemple? Care 
credeți că sunt motivele pentru care lucrurile s-au derulat astfel?” – 10 minute 
În acest punct, lăsați deoparte exemplul. Arătați slide-ul cu învățarea 
experiențială, explicați faptul că reflecția este element cheie în ciclul învățării. 
Reveniți la slide-ul cu exemplele și discutați ”În ce mod ați putea modifica 
reflecția din situația B înspre situația A?” – 10 minute 

Materiale 
necesare  

Fișa 7 Exemple de reflecție  
Slide-uri PowerPoint conținând etapele învățării experiențiale. 

 
 
 
 

Exercițiul 6.2: Reflecția în SL – nivele, tipuri și întrebări 

Durată 35 minute 

Descriere (etape 
ale procesului 
pentru formator, 
inclusiv întrebări 
de verificare și 
sumarizare)   

Formatorii încep cu întrebarea: Încercați să recapitulați formarea și să evidențiați 
părțile în care am realizat activități de reflecție. Grupul răspunde, iar formatorul 
notează pe flipchart:  

1. Când am derulat activități de reflecție? – notați informații despre 
momentele de reflecție 

2. Ce am reflectat? – notați informații despre nivele ale reflecției 
3. Ce întrebări am utilizat? – notați întrebări utile   

file:///C:/carmen/proiect%20SLIHE/manual/O1%20training%20curiculum_%20for%20translation.docx%23handout7
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Materiale 
necesare 

Flipchart, marker  
Fișa 8 Reflecția în service-learning  

 
 

Exercițiul 6.3: Reflecția în învățarea experiențială 

Durată 35 minute 

Descriere (etape 
ale procesului 
pentru formator, 
inclusiv întrebări 
de verificare și 
sumarizare)   

Gândiți-vă în perechi și propuneți câteva metode pe care le puteți aplica pentru 
reflecție. Gândiți-vă la metode de reflecție care pot fi utilizare în cadrul cursului 
dvs. 
Prezentați în grup ceea ce ați identificat. Enumerați diferite metode și notați 
avantaje și dezavantaje ale acestora. 
Reveniți la pregătirea cursului dvs. din Fișa 6 și planificați propriile metode de 
reflecție adaptate acestuia. 
 

Materiale 
necesare 

Flipchart, marker  
Fișa 8 Reflecția în service-learning 

 
 

 

MODUL 7 EVALUARE, ÎNCHEIERE ȘI CELEBRARE 

Temă Rezultate ale învățării: Metode: Timp alocat: 

Evaluare Înțelegerea specificului și 
importanței evaluării componentelor 
de învățare și servicii din service-
learning 

Exercițiul 7.1:   
Evaluarea  

90 minute  

Încheiere Cunoașterea modului de încheiere al 
unui proiect de SL  

Exercițiul 7.2:   
Încheiere 

45 minute 

Celebrare Conștientizarea importanței 
celebrării reușitei 

Exercițiul 7.3:   
Celebrare 

45 minute 

 
 

Exercițiul  7.1 Evaluare 

Durată 90 minute 

Descriere (etape 
ale procesului 
pentru formator, 
inclusiv întrebări 
de verificare și 
sumarizare)   

Formatorul adresează întrebarea: ”Cum ne putem da seama la finalul unui proiect 
dacă acesta a fost o reușită sau nu? Cum evaluăm munca într-un proiect de SL? 
Cum ați face evaluarea?” Participanții răspund la întrebare și formatorul notează 
răspunsurile pe tablă. Dacă nu se obțin răspunsuri, o altă întrebare ar putea fi: 
”Pe cine credeți că ar trebui să evaluăm în cadrul unui proiect?” (10 minute) 
 
Formatorul deschide slide-ul cu textul referitor la elementele cheie ale evaluării, 
care conține triunghiul conexiunilor dintre studenți, comunitate și profesor. 
Evaluările ar trebui să urmărească: 

a) Studenții evaluează profesorii și partenerul din comunitate; 
b) Partenerul din comunitate evaluează studenții și profesorii; 
c) Profesorii evaluează partenerul din comunitate; 
d) Profesorii se auto-evaluează, pe baza tuturor evaluărilor propuse. 

 
Formatorul adresează următoarea întrebare: ”Care este diferența dintre notare și 
evaluare?”. Notarea se aplică obiectivelor de învățare ale cursului, în timp ce 
evaluarea SL este mult mai vastă (se aplică întregului proces, nu doar părții în 

file:///C:/carmen/proiect%20SLIHE/manual/O1%20training%20curiculum_%20for%20translation.docx%23handout8
file:///C:/carmen/proiect%20SLIHE/manual/O1%20training%20curiculum_%20for%20translation.docx%23handout8
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care profesorul și studentul au fost în relație). Profesorul notează studenții prin 
examen. (10 minute)  
 
Participanții sunt grupați în patru grupuri, după cele patru elemente ale evaluării. 
Fiecare grup are sarcina de a enumera elementele care consideră ca sunt 
esențiale evaluării. Timpul propus pentru munca în grup este 20 minute, după 
care reprezentantul grupului prezintă în plen rezultatele discuției (35 minute). 
 
Metodă alternativă: numiți un participant sau un proiect care are nevoie de 
stabilirea evaluării. Toți membrii grupului contribuie la crearea întregului set de 
evaluări. Împărțiți grupul în patru subgrupuri și toți participanții ajută persoana 
pentru stabilirea modului de evaluare. 
 
După această etapă, formatorul arată slide-ul cu elementele cheie ale evaluării 
pentru fiecare dintre evaluările reprezentative. Profesorul oferă fișa de lucru sau 
arată și împărtășește în format electronic exemple de evaluări pentru fiecare 
dintre grupuri (15 minute). 
 
Ideea este de a relaționa scopul proiectului cu elementele evaluării. Nu se 
evaluează ceva ce nu a fost realizat. 
 
Componenta cheie a evaluării este în mare: conținutul, contextul și procesul de 
relaționare din timpul semestrului. Este bine să luați în considerare forme 
existente de evaluare, care au fost testate din punct de vedere al validității și 
fidelității (5 minute).  
 
După evaluări, apare nevoia reflecției asupra evaluărilor și de a găsi elementele 
care trebuie îmbunătățite în următorul ciclu de predare. 
 
Muncă individuală: întoarcerea la pregătirea cursului propriu 

Materiale 
necesare 

Videoproiector, calculator, fișe de lucru tipărite. 

 

Exercițiul 7.2 Încheiere 

Durată 45 minute 

Descriere (etape 
ale procesului 
pentru formator, 
inclusiv întrebări 
de verificare și 
sumarizare) 

Formatorul oferă participanților slide-uri listate care conțin problema propusă 
spre discuție. Pe fiecare dintre slide-uri este inclusă o problemă derivată din 
faptul de a nu fi încheiat adecvat un proiect de SL. Un exemplu poate fi faptul că 
partenerul din comunitate continuă să apeleze la studenți și după încheierea 
semestrului, un altul faptul că partenerul solicită în continuare studenților și 
profesorului cercetări, un altul faptul că partenerul dorește prelungirea 
proiectului, un altul faptul că persoana de contact din partea partenerului s-a 
schimbat și noua persoană solicită clarificări referitoare la începutul proiectului și 
modificări ale raportului final. 
 
Participanții au la dispoziție câteva minute (2-3 minute) pentru a discuta despre 
problemă. Formatorul poate da instrucțiuni precum ”Ce s-a întâmplat aici? De ce 
credeți că s-a întâmplat acest lucru? Ce ați putea face pentru ca astfel de situații 
să nu se întâmple?”. Unii dintre participanți discută despre problema listată pe 
slide, precum și propuneri de soluții. Formatorul poate nota soluțiile, grupându-le 
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în trei secțiuni: lucruri care ar trebui făcute la începutul proiectului, lucruri de 
făcut la mijlocul proiectului și lucruri care trebuie făcute la finalul proiectului (10 
minute). 
 
Formatorul arată slide-ul cu elementele care trebuie urmărite pentru ca un 
proiect de SL să se încheie adecvat. Un element este stabilirea clară a termenelor 
limită, obligațiilor studenților și a sesiunilor de examinare. Partenerul din 
comunitate și studenții trebuie să aibă termene limită de-a lungul semestrului și 
termene limită specifice pentru fiecare, în vederea realizării la timp a proiectului. 
 
Formatorul trebuie să încercuiască pe tablă acele elemente care sunt asociate cu 
comunicarea și elementele asociate cu conținutul proiectului. Comunicarea și 
conținutul trebuie prezentate de-a lungul întregului proiect în mod continuu. 
Elementele propuse pentru încheiere sunt: 
- Finalizarea la timp a raportului scris de către studenți și stabilirea de către 

aceștia a prezentării raportului partenerului din comunitate (o posibilitate ar 
fi ca acesta să vină la facultate) 

- Prezentare formală sau informală a rezultatelor 
- Organizarea unui eveniment prin care să fie promovate rezultatele 

proiectului. La prezentarea formală poate fi prezentă media sau o terță parte 
(prodecan, director de departament, superiorul partenerului din comunitate, 
beneficiar sau client al partenerului din comunitate) 

- Semnarea de către partener a unei declarații din care să rezulte faptul că 
scopurile proiectului au fost atinse, că a fost primit raportul scris și datele 
solicitate la începutul proiectului și că întregul proiect este încheiat. Prin 
semnarea acestei declarații, partenerul își asumă faptul că nu mai are cerințe 
suplimentare de la studenți/ profesor, așa cum se specifică în propunerea de 
proiect de SL 

- Completarea de către partenerul din comunitare a evaluării studenților, 
profesorului și procesului proiectului de SL 

- Întâlnirea de către profesor a partenerului din comunitate după prezentare 
(preluarea formularelor de evaluare), discutarea beneficiilor proiectului și 
ariile în care s-au constatat îmbunătățiri 

- Planificarea proiectelor viitoare în următorul semestru. 
 
Partenerul din comunitate poate continua să aibă relații cu studenții în variate 
modalități. Studenții pot începe să lucreze/ să facă acțiuni de voluntariat pentru 
partener, dar trebuie să fie clar faptul că profesorul nu se implică în această 
relație și nu este responsabil pentru relația stabilită după finalizarea proiectului 
de SL. Legătura dintre partenerii din comunitate și universitate poate continua în 
proiecte viitoare. (35 minute) 

Materiale 
necesare 

Videoproiector, calculator. 

 

Exercițiul 7.3 Celebrare 

Durată 45 minute 

Descriere (etape 
ale procesului 
pentru formator, 
inclusiv întrebări 

Formatorul poate întreba: ”De ce credeți că este importantă celebrarea?” 
Participanții răspund și formatorul notează răspunsurile lor. Se discută fiecare 
punct și participanții oferă exemple din alte proiecte, evenimente, medii de 
învățare pentru a justifica importanța acesteia. (20 minute) 
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de verificare și 
sumarizare) 

 
Formatorul oferă exemple pentru a sublinia importanța celebrării finalului, 
reușitei sau încheierii ciclului de învățare. Încheierea proiectului de SL este 
presantă din punct de vedere temporal și stresantă pentru toată lumea. 
Sărbătoarea de final este momentul în care se discută, se stabilesc relații 
informale și se reflectează asupra unor momente stresante particulare cu umor și 
bună dispoziție. 
 
Formatorul arată imagini ale unor diferite modalități de celebrare, forme în care 
se poate realiza, metode și medii. Poate fi un simplu discurs de mulțumire la 
finalul prezentării realizate de studenți, organizarea unei prezentări speciale 
pentru media/ beneficiari/ superiori ai partenerului, o mică petrecere sau alt tip 
de eveniment la facultate, într-un spațiu public sau într-un spațiu al partenerului. 
 
Pot fi oferite diplome, scrisori de recunoștință din partea partenerului, 
studenților sau profesorului, care pot fi utilizate pentru relații publice, 
îmbogățirea CV-ului sau ca dovezi pentru obținerea de către profesor a unei 
promovări. 
 
Păstrarea contactului după încheierea proiectului de SL poate fi benefică pentru 
viitoare proiecte de SL. (25 minute) 

Materiale 
necesare 

 

 

MODUL 8 DOCUMENTARE, COMUNICARE ȘI PROMOVARE  

Subiect Rezultate ale învățării: Metode: Timp alocat 

Documentare  Conștientizarea importanței 
documentării în 
implementarea SL 

 Dezvoltarea abilității de a 
proiecta activitățile de 
documentare cu studenții, 
adaptate propriului curs/ 
subiect 

Exercițiul 8.1:   
Documentarea în SL  

20 minute 

Comunicare și 
promovare  

 Conștientizarea importanței 
comunicării și promovării în 
implementarea SL 

 Dezvoltarea abilității de 
proiectare a activităților de 
promovare, în acord cu 
regulile de promovare de 
bază 

Exercițiul 8.2:   
Comunicarea și 
promovarea în SL  

40 minute 

 
 

Exercițiul 8.1: Documentarea în SL  

Durată 20 minute 

Descriere (etape 
ale procesului 
pentru formator, 
inclusiv întrebări 

Formatorul solicită din partea a 2 participanți selectați (a se vedea Modulul 
referitor la Reflecție) să prezinte raportul din modulul referitor la documentare – 
aceștia primesc instrucțiunea de a pregăti prezentarea în pauză, dar separat. Va fi 
nevoie să prezinte ceea ce au observat, ce anume au realizat participanții pe 
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de verificare și 
sumarizare) 

parcursul modulului. Au la dispoziție 5 minute pentru prezentare. 
 
După prezentare, are loc discuția de grup pe marginea diferențelor observate la 
nivelul prezentărilor, a modului în care participanții au realizat înregistrarea. (10 
minute) 
 
Formatorul sumarizează (folosind prezentarea, dacă este cazul) – se subliniază 
importanța documentării în cursurile cu componentă de SL, cine poate realiza 
documentarea, cum se poate realiza aceasta (10 minute). 
 
Importanța documentării:  

1. pentru reflecție și evaluare 
2. pentru comunicare și promovare – continuare cu exercițiul următor 

Materiale 
necesare 

Flipchart, videoproiector, calculator. 

 
 
 

Exercițiul 8.2:  Comunicare și promovare în SL  

Durată 40 minute 

Descriere (etape 
ale procesului 
pentru formator, 
inclusiv întrebări 
de verificare și 
sumarizare) 

Formatorul împarte participanții în două grupuri. Sarcina fiecărui grup este de a 
pregăti promovarea formării în domeniul SL sau promovarea unui anumit curs 
care implementează SL. Pot fi folosite pentru promovare diferite modalități. (30 
minute) 
 
Prezentarea rezultatelor muncii în grup (10 minute) 
 
Sumar al principiilor comunicării și promovării (prezentare PowerPoint)  
 
Muncă individuală – întoarcere la pregătirea propriului curs 

Materiale 
necesare 

flipchart, hârtie, creioane, culori, prezentare PPT referitoare la principiile 
comunicării și promovării 
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UNITATEA 9. FORMAT PENTRU CURS BAZAT PE SL  

Tema Produsele învățării Metode Timp alocat 

Format pentru 
curs cu 
componentă SL 

Utilizarea formatului standard de 
planificare a unui curs bazat pe 
implementarea SL. 
 
 

Exercițiu 9.1. Format 
pentru curs bazat pe 
SL 
 

15 minute 

 
 

Exercițiu 9.1.  Format pentru curs bazat pe implementarea SL 

Durată 15 minute 

Descriere (pașii 
de lucru pentru 
formator, inclusiv 
întrebările care 
se adresează 
participanților) 

Formatorul prezintă participanților formatul standard pentru curs bazat pe SL, 
precum și exemple cu completări, apoi se reîntoarce la materialul din Fișa de 
lucru Nr. 5. 

Materiale 
necesare 

Format pentru curs bazat pe SL și exemple 
Fișa de lucru Nr. 5 Lista cu priorități în planificarea și implementarea SL 
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UNITATEA 10.  EVALUAREA FORMĂRII 

Teme: Produse ale învățării: Metode: Timp alocat: 

Evaluarea 
programului de 
formare 

Evaluarea beneficiilor formării asupra 
dezvoltării personale și asupra 
strategiilor proprii de predare  

Exercițiu 10.1:   
Revenire la așteptările 
legate de formare  
Exercițiu 10.2:   
Modelul cinquain. 
Exercițiu 10.3:   
Evaluarea după modelul 
Pizza + completarea 
chestionarului de 
evaluare a formării 

25 minute 

 
 

Exercițiu 10.1.  Revenirea asupra așteptărilor 

Durată 5 minute 

Descriere (pașii de lucru 
pentru formator, inclusiv 
întrebările care se 
adresează participanților) 

Participanții revin asupra așteptărilor formulate la începutul formării.  
Sunt rugați să facă reflecții privind realizarea acestor așteptări.  

Materiale necesare  

 
 

Exercițiu 10.2. Metoda Cinquain 

Durată 10 minute 

Descriere (pașii de lucru 
pentru formator, inclusiv 
întrebările care se 
adresează participanților) 

Metoda Cinquain este un instrument de reflecție prin care se 
sumarizează informația despre temele abordate, gânduri, convingeri, 
emoții etc., exprimate în formă concisă/ termeni scurți. Se poate lucra 
individual sau în grupuri.  
 
Formatorul oferă participanților următoarele instrucțiuni:  

1. Linie: numele temei abordate în formare – un singur cuvânt – 
substantiv 

2. Linie: descrierea temei abordate – două cuvinte – adjective 
3. Linie: povestea asociată temei abordate – trei cuvinte – verbe 
4. Linie: propoziție despre legătura emoțională cu tema, 

atitudinile față de temă – patru cuvinte 
5. Linie: sinonim al temei identificate în linia 1. Se recapitulează 

esența temei.  
Rezultatele se prezintă în fața tuturor participanților.  

Materiale necesare Coli de hârtie A4, instrumente pentru scris. 

 
 

Exercițiu 10.3.  Evaluarea de tip Pizza  +  chestionarul de evaluare 

Durată 10 minute 

Descriere (pașii de lucru 
pentru formator, inclusiv 
întrebările care se 
adresează participanților) 

Se desenează un cerc pe o coală de hârtie atașată flipchart-ului. Se 
divide cercul în patru secțiuni care vor acoperi aspectele principale ale 
formării: acomodarea cu formarea, comunicarea, conținut, formatorii. 
Fiecare participant desenează câte un punct/cerculeț în secțiuni, în 
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funcție de gradul de satisfacție.  
 
Chestionarul de evaluare: Participanții sunt rugați să completeze pe loc 
un chestionar de evaluare gata pregătit în format printat.  

Materiale necesare Flipchart, coală de hârtie, instrument de scris de tip marker. 
Chestionar printat pentru evaluare 
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FIȘE DE LUCRU 
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FIȘA DE LUCRU 1  A TREIA MISIUNE A UNIVERSITĂȚILOR 
 
Conceptul “cea de-a treia misiune” a universităților este relativ recent, fiind lansat în literatură acum 
aproximativ zece ani. Cu toate acestea, conceptul a devenit popular foarte rapid, referindu-se la 
adăugarea unui scop nou la cele două scopuri tradiționale ale universităților, educație și cercetare, și 
anume: nevoia percepută de implicare a unversităților în cererile societale și conectarea acestora la 
contextul socio-economic.   
“Cea de-a treia misiune” a universităților se referă la o funcție adițională a instituțiilor de învățământ 
superior în contextul societății bazate pe cunoaștere. Astfel, universitățile sunt responsabile pentru:  

 Calificarea capitalului uman (Educație – prima misiune)  

 Producerea de cunoaștere (Cercetare – a doua misiune).  

 Implicarea în nevoile societale și cererile pieței prun conexiunea activității universității cu 
sectorul socio-economic. 

 
În prezent, universitățile îsi construiect planurile strategice în jurul acestor trei misiuni. Strategia 
Service-Learning este una dintre strategiile de îndeplinire a “celei de-a treia misiuni”. 
 
“Este general acceptată recunoașterea faptului că prin “cea de-a treia misiune”, universitățile oferă 
beneficii societăților în care sunt găzduite. A fost definită ca fiind complexul de activități sociale, 
inovative și întreprinzătoare alături de care universitățile își desfăsoară activitățile de educație și 
cercetare, creându-se beneficii adiționale pentru societate (Montesinos et al., 2008).  
 
Liniile de bază care conturează “cea de-a treia misiune” sunt bine înțelese în general, cu toate că 
uneori într-o formă ușor reducționistă, cum ar fi că preocuparea față de comercializare și obținerea 
de profit pot să surclaseze crearea de plus valoare pentru societate (Clark, 1998; AWT, 2007). Dar 
ideea conceptului de “cea de-a treia misiune” nu a apărut în afara sistemului. Mai degrabă acest 
concept a apărut din răspunsurile oferite de universități unei varietăți tot mai mari de provocări.   
“Ca urmare, apariția celei “de-a treia misiuni” a universităților poate fi înteleasă ca procesul de 
răspuns la diferite tipuri de cunoaștere în încercarea de a crea tipuri de cunoaștere prin implicarea în 
alte tipuri de cunoștințe procedurale (comerciale). Acest lucru, la rândul său, a dus la schimbări ale 
calculelor interne ale universităților în ceea ce înseamnă tipurile adecvate de cunoaștere. Acest lucru 
a avut implicații instituționale extinse pentru pentru universități în ceea ce privește nivelul de 
adecvare a unor forme specifice de predare și cercetare care să susțină aceste tipuri de cunoaștere.”  
(Zomer & Benneworth, 2011) 
 
De la 3 “misiuni” la 3 “funcții” 
 
În 2007, într-o lucrare prezentată pentru Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare 

(OECD), Philippe Laredo a sugerat că în loc de a ne referi la trei misiuni ale universităților, ar fi mai 

indicat să le conceptualizăm ca trei funcții centrale: “educația terțiară de masă”, “educație academică 

specializată profesional și cercetare”, și “formare academică și cercetare”.  Aceste trei funcții 

presupun diverse căi de a interacționa cu societatea, care sunt urmate de către universități în variate 

combinații. 
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FIȘA DE LUCRU 2. COMPONENTE CHEIE ȘI DEFINIȚII ALE SERVICE-LEARNING  
  
 
 

Componente cheie ale Service-Learning 
 
 

 
 
 
 
Scurtă privire asupra definițiilor conceptului de Service-Learning 
 
Există un consens general că Service-Learning implică o integrare a materialelor curriculare acdemice 
cu activitățile de tip servicii orientate spre comunitate și reflecția critică, sub forma unui parteneriat 
reciproc între studenți, cadre didactice și membrii ai comunității, în direcția obiectivelor învățării 
individuale și a unor sensuri publice/ societale.  
McIlrath, L., Lyons, A. & Munck, R. (2012). Higher Education and Civic Engagement. Palgrave 
Macmillan. New York. 
 
SL este considerat o pedagogie de predare și învățare, care conectează teorii specifice disciplinei cu 
probleme reale ale vieții; o aplicare practică și directă a resurselor dinspre o instituție educațională 
spre comunitate, adresându-se nevoi identificate, cu așteptări concrete că studenții vor învăța din 
acest tip de experiență. 
Goldsmith, S. (2005). Opening address: A new civic era, National Conference on Citizenship, Annual 
Conference, September 19, 2005. 
 
Service-Learning este o metodă 
• prin care tinerii învață și se dezvoltă prin implicare activă în experiențe de servicii atent organizate 
să rezolve nevoile actuale ale comunității și care sunt coordonate în colaborare cu școala și 
comunitatea; 
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• care este parte integrantă a curriculei academice și oferă în manieră structurată timpul necesar 
tinerilor să gandească, comunice și/sau scrie despre ceea ce a făcut sau observat în timpul activității 
de tip serviciu orientat spre comunitate; 
• care oferă tinerilor oportunități de a utiliza cunoștințele și abilitățile academice în situații reale de 
viață în comunitățile din care fac parte; 
• care permite îmbunătățirea predării prin extinderea procesului de învățare în afara clasei și spre 
comunitate, facilitând astfel dezvoltarea simțului de grijă față de ceilalți.   
Alliance for Service Learning in Education Reform, "Standards of Quality for School-Based Service 
Learning" (1993). Service Learning, General. Paper 4.  
https://digitalcommons.unomaha.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=slceslgen. 
 
 
Service-Learning este văzut ca o experiență educațională creditată, prin care studenții participă în 
manieră organizată la oferirea de servicii care întâlnesc nevoile comunității și fac reflecție pe 
parcursul acestei activități, ceea ce le permite să aprofundeze conținutul curricular, să aprecieze mai 
puternic și să își crească simțul responsabilității civice.  
Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (1996). Implementing Service Learning in Higher Education. The Journal 
of Higher Education, 67(2), 221–239. 
 
 
  

https://digitalcommons.unomaha.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=slceslgen
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FIȘA DE LUCRU 3. SERVICE-LEARNING ȘI MODELUL CONCEPTUAL AL CVADRANȚILOR  
 
Modelul conceptual al cvadranților prezentat de CLAYSS (Tapia, 2006, adaptat după SL 2000 Center, 
1996) este unul dintre cele mai utilizate instrumente în literatura care adresează Service-Learning. 
Modelul permite distincția cu ușurință între diferitele tipuri de activități de învățare orientată spre 
comunitate, cum ar fi: voluntariat nesistematic, voluntariat sistematic, practică, stagii de lucru și 
Service-Learning. 
 
Modelul conceptual al cvadranților este definit de intersecția a două axe: (1) axa verticală se referă la 
calitatea serviciilor către comunitate (de la puțin la mult), și (2) axa orizontală se referă la gradul de 
integrare a învățării cu serviciile către comunitate (Tapia, 2006). 
 
Tranzițiile de la un cvadrant conceptual spre celălalt (în direcția dezvoltării activităților de tip SL) pot 
fi realizate prin adăugarea unuia sau mai multor elemente de mai jos:  

 conținut relaționat curricular 

 informații despre nevoile sociale care vor fi adresate prin serviciu 

 componenta de reflecție asupra serviciului în relație cu componentele curriculare. 
 

 

 
 
Fig. 1. Modelul conceptual al cvadranților și al tranzițiilor dintre aceștia în direcția dezvoltării SL 
(descris de Tapia, 2006, adaptat după modelul publicat de Centrul de Service-Learning, Stanford, 
California, 1996). 
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Tabel 1. Exemple pentru fiecare secțiune din modelul conceptual al cvadranților prezentat de CLAYSS 
(Tapia, 2006).  

Nr. Cvadrant Exemple de activități 

1. I Practică asociată unei discipline / Practica profesională 
În timpul practicii, învățarea are loc de obicei în afara insituției, dar nu neapărat 
au loc și îmbunătățiri sociale sau de mediu. Poate avea loc o cantitate mare de 
învățare, dar o cantitate redusă sau inexistentă de serviciu orientat spre 
nevoile specifice ale comunității (Tapia, 2006). 

2. II Voluntariatul nesistematic 
În situații de criză (de exemplu: tsunami, cutremur, incendiu), este adesea 
necesară urgentarea acțiunilor care răspund nevoilor asociate situației 
concrete (Tapia, 2006).  Aceste activități ocazionale sunt adesea lipsite sau au o 
cantitate redusă de planificare și conținut educațional intenționat 
(dimensiunea de învățare integrată este slab reprezentată în cadrul acestei 
secțiuni).  
 
Campaniile spontane de strângere de fonduri  - sunt adesea întâlnite în 
organizațiile studențești: de exemplu, campanie pentru susținerea financiară 
pentru familia unui student care a decedat în accident în timpul unui program 
de tip mobilitate studențească în afara țării. 

3. III Voluntariatul sistematic 
În anumite cazuri, studenții se implică în servicii către comunitate care sunt 
organizate periodic la nivel instituțional, adesea chiar de către organizațiile 
studențești, dar nu numai. De exemplu, abilități nerelaționate cu profesia 
pentru care se pregătesc, cum ar fi zugrăvitul pereților caselor, pot fi dobândite 
în programele de voluntariat “Habitat pentru Umanitate”. Astdel de activități 
nu au nicio legătura intențională directă cu conținutul academic sau cu 
viitoarea dezvoltare profesională, cu toate că durata lor și cadrul instituțional în 
care se desfășoară oferă teren pentru dezvoltare profesională extensivă (Tapia, 
2006). 
Un campus studențesc curat – este o activitate de voluntariat organizată 
semestrial de către Consiliul Studenților Universității Babeș-Bolyai, România 
Aceasta este o activitate în campus, fără conexiune curriculară. Studenții 
participă în funcție de motivație și disponibilitate. O serie de poze cu studenții 
colectând gunoiul din campus sunt postate pe pagina de facebook a Consiliului 
Studenților UBB, fiind însoțite de comentarii pozitive privind implicarea civică a 
studenților în comunitatea în care trăiesc.  

4.  IV SL 
Activitatea de tip Service-Learning oferită aici ca exemplu este efectuată de 
studenții din înscriși la unul din cursurile de Științe Exacte, din cadrul 
Universității Naționale Salta (Argentina). Activitatea în teren este atent 
planificată și întrunește calitățile cerute pentru adresarea nevoilor specifice ale 
comunității, prin implicarea voluntară a studenților. Studenții sunt implicați în 
instalarea unor captatoare de energie solară pentru comunitățile izolate din 
Anzi, ca parte a orelor de practică din cadrul cursului de Științe Exacte.  
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FIȘA DE LUCRU 4. PAȘII IMPLEMENTĂRII SERVICE-LEARNING 
 

 
 
 
 
 
  

Pregătire și 
planificare

Implementare

Apreciere și 
evaluare

Închidere și 
celebrare

Reflecție 

Comunicare, promovare  

 Monitorizare, documentare  
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FIȘA DE LUCRU 5. LISTĂ DE PRIORITĂȚI PRIVIND PAȘII DE PLANIFICARE ȘI IMPLEMENTARE A SL  
 

Înainte de curs 
 
1) Aspecte organizaționale 

 Aflați dacă există persoane din departamentul/ instituția dumneavoastră care au organizat deja 
cursuri bazate pe SL și încercați să obțineți sfaturi de lucru/ mentorat (de exemplu, parcurgeți 
împreună curricula și discutați cu colegii).   

 Dacă sunteți singura persoană cu experiență și cunoștințe în domeniul SL, încercați să stabiliți o 
rețea de colegi și studenți cu interese similare în ceea ce privește învățarea orientată spre 
comunitate; încercați să prospectați ce tip de susținere aveți din partea departamentului/ 
facultății/ instituției în ceea ce privește pregătirea unui curs bazat pe SL. 

 Asigurați-vă că respectați regulile de funcționare și politica departamentului/ insituției în ceea 
ce privește adaptarea curriculară privind includerea componentei SL în curs și stabilirea 
conexiunilor necesare cu partenerii din afara mediului academic (de exemplu, contracte de 
colaborare). 

 Gândiți-vă la potențialii parteneri din comunitate și cum să le comunicați ideea – cartați câteva 
organizații/ instituții din comunitatea locală cu care ați putea colabora în aria dumneavoastră 
de expertiză/ predare/ interese de cercetare. Stabiliți întâlniri de lucru cu potențialii parteneri. 
Invitați-i în instituția dvs. pentru a discuta ideea. Manifestați o atitudine de apreciere față de 
părerile acestora. Discutați dacă este nevoie de contract de colaborare. Discutați nevoile lor și 
așteptările față de proiectul SL.  

 Elaborați ideea dumneavoastră! Împărtășiți-o cu alți colegi și analizați părerile acestora – este 
fezabilă? Este realistă? Ridică anumite riscuri în ceea ce privește departamentul/ studenții/ 
instituția? (de exemplu, riscurile politice pe care anumite teme le ridică)  

 Analizați abilitățile dumneavoastră și posibilitatea de a aloca timp unui proiect/ curs de tip 
Service-Learning. Cât timp puteți aloca?  
 

2) Aspecte legate de curs 

• Reveniți la obiectivele de învățare ale cursului dumneavoastră – asigurați-vă că metoda SL este 
adecvată pentru a le realiza  

• Mărimea grupului de studenți – cu câți studenți lucrați la curs? Puteți să îi implicați pe toți în 
manieră semnificativă?  

• “Lucruile mărunte pot fi frumoase” – dacă este pentru prima oară când implementați un 
proiect de tip SL, începeți planificarea în pași mici (de exemplu, un proiect de anvergură redusă, 
grup mic de studenți, un singur partener din comunitate etc.)   

• Alcătuiți structura/ curricula cursului din timp – gândiți-vă cu atenție ce metode interactive veți 
utiliza la clasă  

• Gândiți-vă la răspunsurile la urmtătoarele întrebări: Cum veți verifica interesele/ nevoile/ 
prioritățile comunității cu care veți lucra? Cum veți decide activitatea/ activitățile orientate 
spre comunitate? Cine va participa în procesul de diagnostic al nevoilor? Partenerul din 
comunitate va fi recipient, colaborator sau co-protagonist în proiectul SL?  

 
3) Aspecte legate de studenți 

• Asigurați-vă că ați verificat toate aspectele legale în ceea ce privește siguranța și protecția 
studenților care se vor implica în comunitate în proiectul SL.  

• Gândiți-vă la ce tip de studenți doriți să implicați – nivel licență, nivel master? Luați în 
considerare capacitatea lor de a se implica în proiectul SL.  
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• Gândiți-vă cum puteți promova conceptul SL și cursul dvs. bazat pe SL în rândul studenților 
(mai ales dacă este un curs opțional sau facultativ) și cum puteți motiva studenții să se implice.  

 
 

După începerea cursului 
 
1) Aspecte organizaționale / Comunitate 

• Cât de mult se pot implica partenerii din comunitate și/sau studenții în organizarea cursului 
bazat pe SL și continuarea proiectului SL.  

 
2) Aspecte legate de curs 

• Asigurați-vă că obiectivele de învățare ale cursului sunt conectate cu serviciul planificat – că 
serviciul are potențialul de a realiza obiectivele și că permite comuncarea așteptărilor către 
studenți – fiți realiști în ceea ce privește contextul de ‘salvare a lumii’ – așteptările foarte 
ridicate pot duce spre dezamăgire și frustrare din partea studenților.  

• Pregătiți studenții pentru elementele de impredictibilitate/ situații neprevăzute. 

• Implicați în cursul dumneavoastră profesioniști/ experți din comunitate (din afara instituției 
academice) – lăsați-i să lucreze împreună cu studenții din cadrul cursului, facilitând vizitele 
studenților în organizațiile de unde provin invitații. 

• Gândiți-vă la întrebările: Ce legături curriculare va avea serviciul către comunitate planificat? S-
ar putea dezvolta și alte legături pe lângă cele deja identificate? Ce ar putea alte discipline să 
aducă în plus serviciului planificat? Cum putem să motivăm participarea altor discipline în 
proiectul planificat? Ce mecanisme instituționale sunt necesare pentru conexiunile curriculare 
cu proiectul SL? Răspund obiectivele proiectului SL la asigurarea învățării și a serviciului? Cum 
se conectează S și L în proiectul planificat?  

 
3) Aspecte legate de studenți 

• Asigurați-vă că împărtățiți informația despre cursul cu componentă SL studenților 
dumneavoastră (ex. Ce veți face la curs, cum va decurge transmiterea informației, cu cine veți 
colabora, care sunt așteptările față de studenți) și stabiliți canalele de comunicare (de ex. grup 
Facebook, platforma online a cursului etc.). 

• Împărtășiți principiile SL cu studenții dumneavoastră (asigurați-vă că discutați importanța 
cunoașterii dispre comunitate, reciprocitatea procesului în termeni de beneficii etc.).   

• Definiți reguli și grupuri de lucru – specificați aspectele etice și legale ale serviciului în 
comunitate, comunicarea cu partenerii din comunitate – stabiliți limite ale comunicării. 

• Gândiți-vă la procesele decizionale ale implicării studenților în raport cu tema proiectului și 
cum vor fi acestea adresate: În care momente ale procesului vor fi implicați studenții: 
diagnostic, planificare, implementare, evaluare, reflecție? Proiectul include activități care 
permit studenților să participe în funcție de abilități/ competențe/ capabilități?  
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FIȘA DE LUCRU 6. FORMAT PENTRU PREGĂTIREA UNUI CURS CU COMPONENTĂ SERVICE-LEARNING  
 
Înainte să începeți predarea unui curs bazat pe Service-Learning, vă recomandăm să răspundeți la 
întrebările de mai jos. Răspunsurile la întrebări sunt parte a planificării cursului și a încorporării 
Service-Learning în strategia dumneavoastră de predare.  
 
1. Care este atitudinea universității/ facultății/ departamentului și a colegilor dumneavoastră 

față de activitățile în comunitate ale stundeților? Care sunt experiențele cu aceste activități? 
 

2. Care este atitudinea dvs. față de activitățile orientate spre comunitate și experiența proprie cu 
acestea?  

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

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

rezolvate prin implementarea Service-Learning?  
 
5. Care sunt nevoile studenților?  

 
6. Care sunt nevoile comunității și/sau ale organizației reprezentând comunitatea? Cum veți 

realiza cartarea nevoilor? Cum veți conecta potențialii parteneri?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nevoile școlii  

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................
Nevoile 

comunității  

.....................

.....................

.....................

.....................Nevoile 

studenților  

......................

......................

......................

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

Care sunt beneficiile pe care le așteptați prin implementarea SL în facultate/ departament? 
Aveți nevoie de vreo permisiune pentru implementarea SL în cursul dumneavoastră?  
 

8. Care sunt scopurile implementării SL în ceea ce privește studenții dumneavoastră? Ce 
cunoștințe, abilități și competențe doriți să dezvoltați? Ce experiențe ar putea aduce 
implementarea SL? Ce ar trebui să învețe studenții 
 

9. Care sunt scopurile implementării SL în ceea ce privește comunitatea? Care sunt beneficiile 
așteptate pentru comunitate?  

 
10.  Planificarea implementării SL în cursul dumneavoastră:  
 

a) Care sunt obiectivele de învățare ale cursului? 
 
 

b) Care sunt scopurile serviciului în comunitate?  
 
 

c) Cum veți coopera cu partenerii din comunitate? Cum va fi comunitatea implicată în procesul 
de implementare a SL în diferitele faze? Care va fi rolul partenerilor din comunitate?  
 

 
d) Cum sunt conectate învățarea și serviciul?  

 
 

e) În ce program de studii este încadrat cursul?  
 
 

f) Cursul este obligatoriu sau opțional/ facultativ?  
 
 

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

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

i) Câți studenți se vor implica, aproximativ?  
 

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

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

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

m) Unde va fi implementat proiectul SL?  
 

n) Câte cadre didactice vor participa în cadrul proiectului SL? 
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o) Cum veți face partea de reflecție cu studenții? Ce metodă planificați să utilizați?  

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

 
q) Cum veți realiza raportarea realizării proiectului SL?  

 
r) Cum veți promova proiectul SL?  
 
 

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

12. Care sunt nevoile de începere a implementării SL? Aveți nevoie de susținere? Cine vă poate 
ajuta?  
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FIȘA 7 EXEMPLE DE REFLECȚIE  
 
Slide 1- reflecție bună 
Aceasta este prima dată când am văzut utilitatea cunoștințelor mele pentru problemele practice cu 
care m-am confruntat. Înainte păreau atât de abstracte, iar acum am văzut sensul. Credeam că va fi 
mai simplu. A fost nevoie de multă comunicare, au existat neînțelegeri, compromisuri. Partenerul din 
comunitate a fost ocupat și am fost nevoiți să lucrăm adaptat programului său. Din fericire, am fost o 
echipă și am reușit să împărțim dificultățile proiectului. Am învățat multe despre viitoarea mea 
profesie. Abia aștept să încep să lucrez. Partenerului i-a plăcut proiectul, așa că rămânem în contact 
pentru nevoi viitoare. Posibil să lucrăm împreună în alte proiecte (Nensi, 2016). 
 
Slide 2- reflecție slabă 
Ocazional am făcut munca, dar nu am învățat nimic. Cred că mi-am pierdut timpul. Nu am văzut 
sensul în a munci atât de mult, pentru atât de mult timp și fără a fi remunerat. Nu există nicio 
legătură cu cursul. Mi-aș fi putut folosi timpul mai eficient și util. Partenerul din comunitate nu a fost 
interesat deloc de proiect. Eram doar niște intruși în programul lui foarte încărcat. (John, 2017) 
 
Probleme/ erori adiționale 
- este o activitate continuă, pe parcursul întregului semestru 
- ce spune echipa din care a făcut parte? (a participat la munca în echipă?) 
- comunitatea este nevoie să fie pusă la curent cu rezultatul cursului 
- înțelegerea ideii de SL 
- nevoile și comunicarea cu partenerul din comunitate 
- abordare inflexibilă pe parcursul semestrului a timpului și a manierei de îndeplinire a nevoilor 
partenerului 
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FIȘA DE LUCRU 8. REFLECȚIA ÎN SERVICE--LEARNING 
 

De ce asociem service-learning cu reflecția? 
Service-learning este o formă de educație experiențială, în cadrul căreia învățarea are loc prin 
intermediul unui ciclu de acțiune și reflecție, pe măsură ce studenții lucrează cu alții în cadrul unui 
proces de aplicare a ceea ce învață la probleme comunitare și, în același timp, reflectează asupra 
experiențelor proprii încercând să atingă obiective reale pentru comunitate și o înțelegere mai 
profundă a propriei persoane. 
Soursă: Eyler & Giles, 1999 publicat la https://serc.carleton.edu/sp/library/service/what.html 
 
Învățarea experiențială 

 
”Spune-mi și voi uita, învață-mă și poate țin minte, implică-mă și voi învăța” (Bejamin Franklin) 
Cea mai cunoscută abordare a ciclului învățării experiențiale a lui Kolb poate fi exprimată grafic în 
felul următor: 
 

 
Sursă: https://serc.carleton.edu/sp/library/enviroprojects/what.html, preluat în 31 August 2018 
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Teoria Învățării Experiențiale a lui Kolb (Kolb, 1984) definește învățarea experiențială ca ”procesul 
prin care cunoașterea este creată prin transformarea experienței. Cunoașterea rezultă din 
combinația dintre înțelegerea și transformarea experienței” 
 
Teoria Învățării Experiențiale a lui Kolb prezintă un ciclu format din patru elemente:  

1. Experiența Concretă 
2. Observația Reflexivă 
3. Conceptualizarea Abstractă 
4. Experimentarea Activă  

 
Ciclul începe cu experiența pe care studentul a avut-o, urmată de oportunitatea de a reflecta asupra 
respectivei experiențe. Studenții pot ulterior conceptualiza și extrage concluzii referitoare la ceea ce 
au experimentat și observat, ceea ce conduce la acțiuni viitoare în care studenții experimentează 
diferite comportamente. (Oxendine, Robinson și Willson, 2004) .  
 
Cum să formulăm întrebări reflexive? 
 
Ce?  
—Ce s-a întâmplat? 
—Ce ai observat? 
—Ce problemă este adresată sau ce populație sprijinită? 
 
Și ce? 
—Ați învățat o nouă abilitate sau v-ați clarificat un interes? 
—Ați auzit, mirosit, simțit ceva care v-a surprins? 
—În ce mod diferă experiența avută de ceea ce v-ați așteptat? 
—Ce are impact asupra modului în care vedeți situația/ experiența? (Prin ce lentilă o vedeți?)  
—Ce v-a plăcut/ displăcut la experiența avută?  
—Ce ați învățat despre oameni/ comunitate?  
—Care sunt unele dintre nevoile/ problemele presante ale comunității? 
—Care este modul în care proiectul de față abordează aceste nevoi?  
 
Acum ce? 
—Care par să fie cauzele problemelor adresate? 
—Ce alte eforturi se fac pentru abordarea problemei? 
—Ce ați învățat din această experiență? 
—Cum puteți aplica ceea ce ați învățat? 
—Ce ați dori să învățați în plus, referitor la acest proiect sau această problemă? 
—Ce este necesar să se facă mai departe pentru abordarea provocărilor sau dificultăților? 
—Ce informații puteți împărtăși colegilor din comunitate? 
—Dacă ați putea participa în acest proiect din nou, ce ați face diferit? 
 
Sursa: https://sl.engagement.uconn.edu/critical-reflection-for-service-learning/#, preluat în 31 
August 2018 
 
 
Elemente ale reflecției  
Strategiile eficiente pentru încurajarea reflecției sunt bazate pe patru elemente centrale ale 
reflecției, denumite ”Cele 4 C-uri ale reflecției” (Eyler, Giles și Schmiede, 1996). Aceste elemente sunt 
descrise mai jos:  
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Continuitatea reflecției: Reflecția trebuie să fie componentă neîntreruptă în educația celui care 
învață, care se petrece înainte, în timpul și după experiență. 
 
Conectarea reflecției: ”Serviciul” în comunitate trebuie relaționat cu ”învățarea” structurată din sala 
de curs. Fără reflecție structurată, studenții este posibil să nu reușească să lege experiența concretă 
din cadrul serviciului cu problemele abstracte discutate la curs. 
 
Competitivitatea reflecției (engl. ”challenging reflection”): Formatorii trebuie să fie pregătiți să 
adreseze întrebări și idei nefamiliare, chiar inconfortabile din partea studenților, într-o atmosferă 
plină de respect. Reflecția trebuie să provoace studenții și să-i stimuleze să gândească într-o manieră 
critică. 
 
Contextualizarea reflecției: Asigură faptul că activitățile sau subiectele de reflecție sunt adecvate și 
pline de sens, în relație cu experiențele studenților. 
Sursa: https://sl.engagement.uconn.edu/critical-reflection-for-service-learning/#, preluat în 31 
August 2018  
 
Idei pentru practica reflecției 
Reflecție se poate realiza în sala de curs, la sediul partenerului din comunitate sau individual, prin 
sarcini date studenților în cadrul cursului. Există o gamă largă de practici și strategii semnificative ale 
reflecției, care pot fi incorporate în SL, inclusiv abordările adeseori utilizate, enumerate mai jos: 
 Jurnale: scrierea de jurnale este folosită pe larg în programele de SL pentru a promova reflecția. 

Acestea sunt cu atât mai semnificative cu cât profesorii adresează întrebări cheie pentru reflecție 
pe baza lor. 

 Etnografii: studenții pot surprinde experiențele lor în comunitate prin notițe luate pe teren. 
 Studii de caz: studenții analizează o problemă organizațională și elaborează un studiu de caz care 

identifică decizia care trebuie luată. 
 Prezentări multimedia în sala de curs: studenți pot crea un documentar video sau foto despre 

experiența lor în comunitate. 
 Lucrări aplicative: studenții selectează una dintre teoriile principale abordate în curs și analizează 

aplicațiile acesteia în experiența lor din cadrul comunității. 
 Studii de analiză organizațională: studenții identifică structura, cultura și misiunea organizației. 
 Prezentări adresate organizației din comunitate: studenții își prezintă munca angajaților, 

membrilor organizației, conducerii acesteia și participanților la proiect. 
 Prezentatori: se invită membri ai comunității sau personal din organizație să facă prezentări în 

sala de curs pe temele în care au expertiză. 
 Discuții de grup: prin întrebări ghidate de discuție, studenții sunt încurajați să gândească critic 

despre experiențele lor în cadrul serviciului. 
 Evenimente la nivelul comunității: se identifică evenimente comunitare la care studenții pot lua 

parte pentru a învăța mai multe despre diferite teme. 
 Cartografiere: se creează o hartă vizuală care reflectă modul în care experiența de SL se asociază 

cu probleme mai generale, la nivelul țării/ națiunii/ global. 
 Video-uri: vizionarea de video-uri sau documentare pentru a stimula discuțiile pe teme critice 

care sunt relaționare cu experiențele de SL ale studenților. 
 Scrisori spre editori: studenții scriu o scrisoare unui editor sau unui oficial guvernamental care 

abordează teme importante pentru organizația în care își desfășoară activitatea. 
 Proiecte creative: studenții elaborează un colaj sau scriu o poezie sau cântec pentru a-și exprima 

experiența. 
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 Blog: se creează un blog al cursului, în care studenții pot scrie comentarii pe baza experiențelor 
lor. 

 Citire reflexivă: se găsesc articole, poezii, povestiri sau cântece care au legătură cu serviciul pe 
care studenții îl fac și creează întrebări de discuție. 

Sursă: https://sl.engagement.uconn.edu/critical-reflection-for-service-learning/#, preluat în 31 
August 2018  
 
Exemple de întrebări de reflecție 
 Care este rolul dvs. în organizația la care derulați serviciul? 
 Care au fost așteptările dvs. inițiale? S-au schimbat acestea? Cum? De ce? 
 A fost implicarea dvs. în comunitate o experiență care să vă deschidă orizontul? 
 Cum vă motivați să participați la activitate atunci când nu aveți disponibilitate? 
 Ce abilități ați utilizat în activitatea derulată? 
 Descrieți o persoană pe care ați întâlnit-o în comunitate, care v-a trezit o reacție puternică, 

pozitivă sau negativă. 
 Percepeți beneficii în ceea ce privește implicarea dvs. în comunitate? De ce da sau de ce nu? 
 Vi s-a modificat în vreun fel perspectiva asupra populației cu care ați lucrat? Cum? 
 Cum au influențat mediul și condițiile sociale oamenii din proiect? 
 Ce structuri instituționale există în locația dvs. și la nivelul comunității? Cum influențează acestea 

oamenii cu care lucrați? 
 A influențat experiența perspectiva dvs. asupra lumii? În ce mod? 
 Au fost extinse opțiunile dvs. de carieră de experiența dvs. de SL? 
 Care este motivul existenței organizației pentru care lucrați? 
 V-a surprins ceva în legătură cu implicarea dvs. în comunitate? Dacă da, ce anume? 
 Ce din ceea ce ați făcut la nivelul comunității puteți evalua ca fiind eficient și ce anume ineficient? 
 Cum s-a schimbat modul în care înțelegeți comunitatea ca urmare a participării dvs. la acest 

proiect? 
 Cum puteți continua implicarea în acest grup sau problemă socială? 
 Cum puteți educa alte persoane sau crește nivelul de conștientizare a nevoilor acestui grup sau în 

această problemă socială? 
 Care sunt cele mai dificile și cele mai satisfăcătoare părți din munca dvs.? De ce? 
 Discutați dezamăgirile și succesele proiectului dvs. Ce ați învățat din acesta? 
 În timpul experienței de lucru în comunitate, v-ați confruntat cu sentimentul de a fi marginalizat 

în locația unde vă derulați activitatea? Cum diferă faptul de a fi marginalizat de faptul de a 
aparține? 

 Cum sunt exprimate valorile dvs. prin intermediul lucrului în cadrul comunități? 
 Ce fel de lucruri vă fac să vă simțiți inconfortabil atunci când lucrați în cadrul comunității? De ce? 
 Completați următoare propoziție: Datorită activității de SL, sunt...  
Sursă: https://sl.engagement.uconn.edu/critical-reflection-for-service-learning/#, preluat în 31 
August 2018  
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Exemplu de chestionar de evaluare a formării 
 
 
Vă rugăm să completați în dreptul fiecărui item al chestionarului. Răspunsurile dumneavoastră sunt 

deosebit de utile în îmbunătățirea programului de formare.  
 

1. Evaluați utilitatea diferitelor părți ale formării, utilizând următoarea scală de răspuns – bifați în 
dreptul fiecărei unități din structura programului: 
 

1 – Foarte util       2 – Parțial util         3 – Deloc util 

Unitățile programului de formare  1 2 3 

Unitatea 1 Introducere în formare    

Unitatea 2 A treia misiune a universităților    

Unitatea 3 Componente cheie și definiții ale Service-Learning     

Unitatea 4 Modelul conceptual al cvadranților și al tranzițiilor spre Service-
Learning  

   

Unitatea 5 Pași & Proces (planificare și implementare)     

Unitatea 6 Reflecția în SL    

Unitatea 7 Evaluare, închidere și celebrare     

Unitatea 8 Documentare, comunicare și promovare     

Unitatea 9 Format standard pentru curs bazat pe Service-Learning și chestionar 
de evaluare a formării 

   

                                                                                                                                                 
 
2. Vă rugăm să exprimați nivelul de acord față de următoarele afirmații:  
 
1 acord puternic  ............................ 5 dezacord puternic  

Afirmații 1 2 3 4 5 

Voi utiliza cunoștințele și abilitățile dobândite în formare în viitoarele 
mele activități cu stundeții. 

     

Formarea a întrunit așteptările mele.      

În timpul formării am dobândit cunoștințe și abilități în ceea ce 
privește metoda Service-Learning. 

     

Prezentarea a fost clară și comprehensivă.      

Prezentarea a fost interesantă și inspirantă.      

Am avut suficient spațiu pentru a împărtăși experiențele cu ceilalți 
participanți în timpul formării. 

     

Am avut suficiente oportunități pentru participarea activă în timpul 
formării  

     

Cantitatea materialelor scrise (mapă cu informații, fișe de lucru, 
prezentarea Power Point, referințele, resursele online) au fost 
potrivite. 

     

Materialele scrise (mapă cu informații, fișe de lucru, prezentarea 
Power Point, referințele, resursele online) au fost clare și 
comprehensive. 
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Am avut sufieciente oportunități de învățare pe parcursul formării.       

Sunt satisfăcut per ansamblu cu calitatea formării.       

Fișele de lucru și materialele folosite au fost suficiente.       

Spațiul și pauzele de cafea/răcoritoare au fost adecvate.       

Timpul alocat formării a fost utilizat în manieră optimă.       

 
3. Ce ați învățat pe parcursul formării?  

 
 

4. Vă rugăm să specificați care parte a formării a avut cel mai puternic impact asupra 
dumneavoastră.  
 
 

5. Care sunt recomandările dumneavoastră pentru îmbunătățirea formării pe care le-ați propune 
formatorilor?  

 
 
6. Comentarii adiționale, dacă este cazul.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


