
STRUCTURA PORTOFOLIULUI 

 

Structura portofoliului  

 

PAGINA DE GARDĂ conține sigla echipei, numele ei, componența, numele mentorului 
și motto-ul proiectului. Acestea nu trebuie să lipsească, dar puteți să o faceți cât mai creativ 
posibil și puteți adăuga orice al element. 😉 

Portofoliul vă ajută să vă colectați toate ideile și rezultatele pentru munca voastră la  proiect. El 

trebuie să conțină lucrarea pas cu pas într-un mod adecvat și ușor de  înțeles. De asemenea, vă 
puteți folosi portofoliul pentru pregătirea prezentării din luna mai.  Trebuie  să-l trimiteți până 
la 31.12.2022 la adresa de e-mail festival.voluntariatptviata@gmail.com  

Gestionați următoarele sarcini și completați-vă portofoliul :)  

1. Formarea echipei- povestea echipei voastre 

- Care este rolul fiecăruia dintre voi în grup? 

- Ce vă recomandă să activați în rolul atribuit? 

- Ce vă face o echipă? 

2. Brainstorming / găsirea subiectului  

Următoarele întrebări vă pot ajuta să alegeți un proiect. Colectați toate informațiile,  ideile, 
schițele sau notele pe care le creați pentru brainstorming și adăugați-le în  portofoliu.  

∙ Ce subiect de Protecția Mediului, Educație, Stil de Viață Sănătos sau Servicii  Sociale 
ne-a interesat cel mai mult?  

o Ce subteme am putea alege?  

∙ Ce doriți să schimbați în comunitatea / mediul vostru?  
o De ce doriți să o schimbați?  
o La ce ești bun?  
o Ce fel de abilități doriți să dezvoltați?  

∙ Colectarea ideilor de proiecte  

o Ce fel de proiect vrem să facem? (campanie, atelier despre un anumit  subiect, 

contact cu bătrâni, plantare, curățare, interviuri, ...)  
o Care sunt fezabile luând în considerare timpul, resursele și posibilitățile?  

  

3. Planificați un proiect concret  

Următoarele puncte vă pot ajuta să vă clarificați și să vă structurați proiectul. Notați ideile, 

planurile, notele și rezultatele și adăugați-le în portofoliul. 

Faceți clar obiectivul / intenția:  
o Ce vrem să schimbăm în comunitate?  
o Cum dorm să o schimbăm?  

o Care este scopul proiectului nostru?  

o Care este grupul nostru țintă? Cine este implicat? Care sunt resursele  noastre 

(timp, oameni, materiale...)?  
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o Cine sunt membrii echipei? Cât sunt de dedicați scopului? 

∙ Cercetare:  

o De ce fel de informații avem nevoie pentru a realiza proiectul? 

o Cu cine trebuie să vorbim?  
o A mai făcut cineva un proiect pe un subiect similar? Vrei ca proiectul  tău să 

arate la fel?  

∙ Realizare:  

o Cum ne putem atinge obiectivul?  

o Ce pași sunt incluși?  
o Care este primul pas?  

∙ Promovare:   

o Cum atragem atenția pentru proiectul nostru?  
o Cum putem lua legătura cu ceilalți? (social media, școli ...)  

∙ Termene limită:  
o Care este primul / următorul pas?  
o Când trebuie să terminăm diferiții pași?  

∙ Împărțirea responsabilităților:  
o Care sunt punctele forte ale membrilor grupului?  

o Cum putem împărți diferitele sarcini, astfel încât toată lumea să fie  implicată?  
o Ce fel de instrumente puteți utiliza pentru a vă urmări progresul? (Puteți  utiliza 

foaia de calcul de mai jos ca model :)  

Sarcini  Termene limită  Persoana responsabila 

e.g. Creaza o pagina de  

instagram 

 31.11.2022  Cosmin 

   

   

   

   

   

 

 

4. Implementarea proiectului  

Documentați realizarea proiectului vostru (video, imagini, audio, poster, interviu,  grafică ...)  
∙ contactați-vă voluntarul pentru a obține ajutor :)) 
 

 



5. Reflecție  

Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări pentru a reflecta asupra rezultatelor  

proiectului dumneavoastră.  

● Sunteți mulțumiți de rezultatul muncii voastre? De ce? De ce nu?  

● Ce ați învățat?  
● Ce poate fi îmbunătățit?  

● Cum a fost dinamica echipei?  

● Ați întâmpinat probleme? Cum le-ați rezolvat?  

● Care a fost reacția comunității voastre?  

● Ce vreți să păstrați după încheierea proiectului? 

6. Formatul portofoliului 

Dacă respectă această structură, portofoliul poate avea orice formă: document Word, Power-

Point, vlog, videoclip. În cazul materialelor video, să aveți grijă să nu ratați vreun element din 

structura obligatorie a portofoliului.  

 

 

 

 


