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„Câștigă voluntariatul” acces la joc sub formă de print & play 

Descrierea scurtă a metodei/ instrumentului 
Ca parte a proiectului, coordonatorii de voluntariat au acces la un instrument sub forma unui joc numit 

„Câștigă voluntariat” (într-o versiune fizică sau pentru tipărire), care este un instrument pentru a lărgi 

conștientizarea competențelor dobândite pe care voluntarii le dobândesc în timpul implementării 

voluntariatului pe termen lung (denumit în continuare „jocul”) 

Sumar 
Scopul proiectului este de a consolida potențialul organizațiilor civice prin promovarea și creșterea 

cunoștințelor despre competențele specifice pe care voluntarii lor le dobândesc în timpul implementării 

voluntariatului pe termen lung. Datorită participării la proiect, participanții primesc: 

Un instrument sub forma unui joc „Câștigă voluntariatul” (într-o versiune fizică sau pentru a te tipări 

singur), care este un instrument pentru aprofundarea conștientizării competențelor dobândite de 

voluntari pe parcursul implementării voluntariatului pe termen lung (denumit în continuare ca „joc”) 

Materiale video care susțin utilizarea jocului, publicate sub formă de videoclipuri pe YouTube 

Acces la un grup închis pe Facebook, creând o comunitate de participanți. Participarea la proiect constă 

în utilizarea jocului pentru a crește gradul de conștientizare a voluntarilor și a participantului cu privire 

la competențele dobândite în activitatea de voluntariat a organizației participanților prin desfășurarea a 

cel puțin 2 jocuri cu voluntari care cooperează cu organizația pe termen lung voluntariat (minim 3 luni) 

împreună cu completarea formularului de rezumat al jocului disponibil pe site-ul web. 

Fundația atelierului de știință și aventură,  

Website: https://naukaprzygoda.edu.pl/  https://wygrywajwolontariat.pl/  

 

Minte peste mass - media 

Descrierea scurtă a metodei/ instrumentului 
Este un program care permite interpretarea mesajelor media cu ajutorul a cinci întrebări pentru analiză 

și patru tehnici de propagandă media. În parte, programul este o platformă de crowdsharing în care 

utilizatorii postează și interpretează exemple de propagandă media folosind tehnici dezvoltate de Renee 

Hobbs. 

https://naukaprzygoda.edu.pl/
https://wygrywajwolontariat.pl/
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De asemenea, puteți evalua mesajele în termeni de nocivitate socială, puteți comenta și intra într-o 

discuție. Site-ul a fost tradus în multe limbi europene. postează și interpretează exemple de propagandă 

media folosind tehnici dezvoltate de prof. univ. Renee Hobbs. 

Sumar 
Punctele tari ale programului: 

• programul nu se limitează la verificarea faptelor, ci încurajează o interpretare aprofundată a mesajelor 

media, 

• instrumente gata făcute, simple și accesibile pentru a înțelege mass-media și a analiza cu elevii din 

lecție. 

Programul dezvoltă competențe profesionale:  

6.1 Utilizarea informațiilor  

6.2 Comunicare și colaborare  

6.3 Crearea de conținut  

6.4. Utilizare responsabilă și sigură 

6.5 Depanarea 6.6. Angajament civic și social. 

Prof. Renee Hobs a fondat o platformă socială care vă permite să analizați limba propagandei în mass-

media. Anul acesta, organizațiile neguvernamentale din Polonia, România, Croația, Belgia, Franța și 

Finlanda lansează platforma în propriile lor versiuni lingvistice. Site-ul este foarte ușor de utilizat: oricine 

poate posta un videoclip sau o captură de ecran acolo, poate descrie situația și decide care dintre cele 

patru tehnici de manipulare au fost utilizate în acest material (evocând emoții puternice; simplificarea 

informațiilor și ideilor; răspuns la nevoile sociale; atacarea oponenților ). După aprobarea 

administratorului, conținutul creează o galerie virtuală de propagandă media, iar alți utilizatori ai 

platformei pot evalua cât de dăunătoare social sunt tehnicile utilizate în materiale. 

Programul educațional Mind Over Media/Mintea peste mass - media a fost creat pentru a facilita 

recunoașterea influenței și a tehnicilor de manipulare și pentru a preda gândirea critică. 

Website: https://media.ceo.org.pl/ 

https://fina.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/memic_publikacja.pdf   

 

https://media.ceo.org.pl/
https://fina.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/memic_publikacja.pdf
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Sistemul de management și comunicare al grupurilor de sprijin social 

Vefa 
 

Descrierea scurtă a metodei/ instrumentului 
Grupurile de asistență socială Vefa continuă să răspundă nevoilor persoanelor în vârstă de 65 de ani și 

peste și ale cetățenilor cu boli cronice cărora li se interzice să iasă pe stradă în cadrul noilor tipuri de 

măsuri pentru coronavirus (Kovid-19). Membrii grupului format din angajați publici, cum ar fi poliția, 

jandarmeria, garda, personalul AFAD (Unități de ajutor pentru situații de dezastru și situații de urgență), 

precum și pentru satisfacerea cererilor, livrează la casele cetățenilor și le livrează cu mâna 

Obiective de invatare: 

- Definirea canalelor de comunicare, 

- instruire scurtă adresată persoanelor vârstnice despre cum să ajungă la grupul de sprijin social 

Vefa pentru a solicita nevoile, 

Canalyse s-a apropiat de Departamentul de asistență socială pentru a satisface nevoile persoanelor 

vârstnice la închidere 

 

Sumarul metodei 
 

* Sistem de management al Gorupurilor de asistență socială Vefa 

* Procesul de recrutare al lucrătorilor de stat voluntari (formatori, ofițeri, directori, personal de sănătate 

etc.) 

* Canale de comunicatie 

* Gestionarea canalelor de social media 

* Solicitarea sistemului de colectare 

* Prestarea serviciilor către grupurile țintă 

Website: 

https://www.haberturk.com/bir-iyilik-hareketi-olan-vefa-sosyal-destek-grubu-nedir-2688786  

https://www.haberturk.com/bir-iyilik-hareketi-olan-vefa-sosyal-destek-grubu-nedir-2688786
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