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PROF: RĂUȚĂ
MIHAELA



Pasul 1
Problema

Descrierea problemei
         Problema noastră este  o

problema întalnită în multe sate .
Aceasta este parcul. Parcul din
comuna Dragoslavele este foarte
urât.



►  Leagănele sunt rupte,
topoganele au fost furate ,
balansoarul nu are scaun.
Toate aceste pot provoca
niște accidentări.



► Din mai multe motive
elevii clasei a 7-a am
hotărât sa propunem
problema noastră.



Pasul 2
Soluții posibile analizate

► Prima soluție este strângerea
de fonduri Avantajele sunt:

- putem avea rapid bani si
parcul poate fii reamenajat
- având bani , poate incepe
reamenajarea parcului.



► Dezavantajele sunt:
-nu mulți oameni vor dona
bani
- nu se va străânge o suma
îndeajuns de mare.



► A doua soluție este o echipa
de voluntari . Avantajele sunt:

- oameni ne vor ajuta sa
reamenajam parcul.
Dezavantajele sunt:

- nu toți oameni vor sa
participe .



► A treia soluție este ca primăria să
aducă o firma de constricții.

► Avantajele sunt:
-ar începe cât mai repede
reamenajarea și parcul ar fi
reamenajat în condiții foarte bune.
Dezavantajele sunt:
-ar costa foarte mult.





Pasul 3
Politic publică propusă

►  Soluția propusă este ca
autoritățile locale să
reamenajeze parcul din
comună după obținerea
unor fonduri din diferite
surse .



Argumentarea importantă a
problemei identificate in
comună:

   Explicarea și  evaluarea unor
posibile soluții cu avantajele și
dezavantajele pentru fiecare
obținute pentru  a justifica
problema clasei .



Declarația de
constituționalitate

 Politica propusă de clasa noastră este:
  1. Respectă principiul egalitatii
  2. Respectă principiul pirvind libertatea

de exprimare .
  3. Respectă principiul referitor la

protecția copiilor și a tinerilor.
  4. Respectă prevederile  referitoare la

proprietate .



   5 Respectă principiul
prevederilor la un mediu sănătos .
   6 Respectă prevederile la nivelul

de trai.
   7 Respectă prevederile privind

economia (Titlul 4,art 135 ).





Pasul 4
Planul de acțiune

► Soluția pentru reamenajarea
parcului este strângerea de
fonduri de către autoritățile
locale apoi angajarea unei
firme de construcții pentru a
renova parcul comunei.



► Avantaje:
  Firma angajata se ocupa de
parc in sine.
  Este probabil să obținem banii
necesari in acest mod.
  Sunt implicate puține autoritați in
acest fel nefiind complicat.



► Dezavantaje:
  Obținerea banilor este sigură
dar poate dura mult.
  Fondurile pot fi insuficiente.
  Cetățenii pot fi nemulțumiți.


