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Nazwa instytucji 

koordynującej: 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Partnerzy  • Libera Università Maria SS. Assunta di Roma  - 

LUMSA, Włochy  

• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja, 

•  Sveuciliste u Zagrebu, Chorwacja 

•  Universitatea Politehnica din Bucuresti, Rumunia 

•  Valuedo Srl Włochy 

Czas trwania   36 miesięcy 

Dofinansowanie z programu 

Erasmus+  

370 470 euro 

 

Streszczenie projektu   

 

Celem projektu e-Service Learning jest rozwinięcie Trzeciej Misji Uniwersytetu, która polega na 

zaangażowaniu społecznym studentów, rozwijaniu ich  praktycznego doświadczenia, a także 

rozwijanie pozytywnego  wpływu na organizacje społeczne, z którymi studenci będą 

współpracować. Ścieżka działań obejmuje zbudowanie zestawu narzędzi i konkretnej wiedzy 

skierowanej zarówno do wykładowców uczelni wyższych oraz studentów i ma na celu: 

• budowanie systemów nauczania z innowacyjnym podejściem pedagogicznym, które 

integruje usługi społeczne z programem nauczania studentów, 

• promowanie zmiany tradycyjnego modelu pracy na rzecz społeczności, na horyzontalny 

model polegający  we współpracy ze społecznością, 

• rozpowszechnianie wiedzy na temat metodologii e-SL, opracowywanie materiałów 

szkoleniowych dla nauczycieli akademickich w zakresie wdrażania e-SL w swoich 

praktykach dydaktycznych, wdrażanie studentów w e-Service-Learning i ocenianie ich 

poziomu uczenia się przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb społecznych osób o 

mniejszych życiowych szansach, szczególnie w przypadkach sytuacji kryzysowych, takich 

jak pandemia lub inne wydarzenia kryzysowe, 



    
   

• wykorzystanie twardych i miękkich umiejętności studentów w projektach angażujących 

społeczność, 

• Zaangażowanie lokalnych instytucji działających na rzecz społeczności (organizacji 

pozarządowych i grup lokalnych działaczy/społeczników) w celu zwiększenia lokalnego 

wpływu działań międzynarodowych. 

Wyniki projektu: 

• Utworzenie zasad dla projektów e-SL i definiowanie elementów jakości dla każdego 

etapu. 

• Przygotowanie materiałów i narzędzi szkoleniowych wspierających nauczycieli 

akademickich wdrażających e-SL, mających na celu budowanie integracyjnych systemów 

szkolnictwa wyższego. Opracowanie mieszanych materiałów szkoleniowych, które 

partnerzy projektu dostarczą innym nauczycielom szkolnictwa wyższego, aby 

przedstawić sposoby osadzania e-SL w swoich zajęciach. 

• Stworzenie wytycznych e-SL dla partnerów społecznych. To działanie, zaadresowane do 

partnerów społecznych, ma na celu przedstawienie im czym jest e-SL, dlaczego i w jaki 

sposób różni się ono od innych działań na rzecz społeczności (np. wolontariat), wreszcie 

umożliwia zrozumienie partnerom ich roli oraz odpowiedzialności, tak by jak najlepiej 

mogli wykorzystać doświadczenie własne oraz studentów. 

• Dostarczenie metodologii dla instruktorów i nauczycieli akademickich w celu wspierania 

studentów w realizacji projektów e-SL. Przekazanie wskazówek i objęcie wsparciem 

nauczycieli szkół wyższych, którzy zostali przeszkoleni i którzy zaproponują swoim 

studentom realizację projektów e-SL 

• Utworzenie kryteriów oceny metodologii i materiałów w celu oszacowania stopnia 

upowszechnienia oraz wpływu społecznego e-SL. Dostarczenie metodologii i 

powiązanych materiałów, które umożliwią uczelniom ocenę wpływu społecznego 

studenckich projektów e-SL. 

 

 


