
PROIECTUL ,,Verde la 
școală”

Realizat de: elevii clasei a 
7-a ai Școlii Gimnaziale 
Târgșorul Vechi



DESPRE METODA CETĂȚEANUL

• este o metodologie inovativă de predare a Educației Civice în învățământul 
gimnazial. În România ea a fost adaptată pentru clasa a VII-a, adică pentru elevi de 
13-14 ani.

Metoda ,,Cetățeanul”

• este structurata ca un proces care conține opt pași clari și se bazează pe studierea 
de către elevi a unei probleme a comunităţii locale ce presupune o politică publică.

Metoda

• care utilizează această metodă sunt astfel ghidați într-un proces de învățare a 
modurilor în care cetățenii pot nu numai să influențeze politicile publice, ci și să le 
inițieze și să reflecteze la viața lor cotidiană

Elevii



PASUL 1
                  IDENTIFICAREA 
PROBLEMELOR COMUNITĂȚII CE 
NECESITĂ POLITICI PUBLICE

Elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială, 
comuna Târgșorul Vechi sunt înscriși în Proiectul 
„Cetățeanul”, derulat de Institutul Intercultural 
Timișoara.
În acest sens, derulează la clasă, îndrumați de 
profesor coordonator Ioana Ionescu, metoda 
„Cetățeanul” prin care se urmărește 
conștientizarea elevilor de importanța 
democrației participative. 
Astfel, elevii au propus șapte probleme existente 
la nivelul comunității.



PASUL 2
                  SELECTAREA UNEI 
PROBLEME PENTRU A FI 
STUDIATĂ DE CLASA VOASTRĂ

Pentru pasul 2 ,elevii au votat în vot unanim.

Problemele propuse au fost numerotate.

Fiecare copil a primit câte un bilețel pe care 
a fost îndrumat să scrie numărul problemei 
pe care o dorea rezolvată.

După numărarea voturilor problema cu cele 
mai multe voturi a fost ,,Amenajarea unui 
spațiu verde în spatele școlii”.



Lipsa canalizării pe 
anumite străzi.

01

Lipsa trotuarelor.

02

Lipsa asfaltului pe 
anumite străzi.

03

Rezidurile petroliere 
din Stăncești=miros 

neplăcut

04

Lipsa unei stații de 
epurare a apei la 

nivel local

05

Lipsa unui cabinet 
medical dotat

06 07
Lipsa unui spațiu de 

relaxare, de stare de bine 
în pauze sau în cadrul unor 

ore (ex. Ed. 
Socială,biologie etc.) în 
curtea din spatele școlii



PASUL 3
               CULEGEREA DE INFORMAȚII DESPRE PROBLEMA 
SELECTATĂ

În cadrul Școlii Gimnaziale, comuna 
Târgșorul Vechi nu există un spațiu de 
agrement în timpul pauzelor sau pentru 
desfasurarea orelor in aer liber.

• În timpul orelor ne-am interesat în privința 
unor alte proiecte asemanatoare:

1. https://cetateanul.intercultural.ro/proiecte/                              

2. https://bugetareparticipativa.primariacampina.
ro/proiect/amenajarea-unui-spatiu-de-agremen
t-si-studiu-in-curtea-scolii-gimnaziale-alexa/

https://cetateanul.intercultural.ro/proiecte/
https://bugetareparticipativa.primariacampina.ro/proiect/amenajarea-unui-spatiu-de-agrement-si-studiu-in-curtea-scolii-gimnaziale-alexa/
https://bugetareparticipativa.primariacampina.ro/proiect/amenajarea-unui-spatiu-de-agrement-si-studiu-in-curtea-scolii-gimnaziale-alexa/
https://bugetareparticipativa.primariacampina.ro/proiect/amenajarea-unui-spatiu-de-agrement-si-studiu-in-curtea-scolii-gimnaziale-alexa/


 Mai mult, copiii își petrec pauzele printre 
mașinile parcate în curtea școlii, avariind 
zidul casei vecine, mașinile parcate, 
geamurile școlii etc. 



VERDE LA ȘCOALĂ
PASUL 4
               ELABORAREA UNEI 
PROPUNERI DE POLITICĂ 
PUBLICĂ

 

Elevii au analizat  problema,găsind 
avantaje, dezavantaje și mai 
târziu soluții pentru aceasta.De 
asemenea elevii au cauta legiile 
pe care ar trebui sa le respecte 
pentu inițierea proiectului.

Domeniul în care se înscrie 
proiectul: AMENAJARE DE 
SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE 
JOACĂ (amenajarea, repararea, 
renovarea, înființarea acestora, 
întreținerea, preluarea în 
administrație de către comunitate);



Titlul 
proiectului

01

Descrierea

03

Localizare
a 
proiectulu
i

04

Buget estimat

06

Documente atașate

07
Acțiunile necesare 

estimate pentru 
implementarea 
propunerii de 

proiect

08 09

Inițiatorul propunerii de 
proiect si datele de 

contact

02 05

Durata estimată Beneficiarii



Buget estimat
Bancuțe: 30 buc x1000 lei= 30000 lei
Iasomie 25buc x25 lei = 625lei
Pavaj 150mp x48 lei = 7200 lei
Tuie 40buc x38 lei = 1520 lei
Iarba Albastra 25x30=750 lei
Gazon 118x5= 590 lei
Nisip 1500 lei
Total= 42185 lei
va fi detaliată modalitatea de estimare a bugetului: oferte financiare, prețuri pentru 
lucrări/servicii similare, studii de piață, ș.a.
https://www.dedeman.ro

Am decis să creăm un document pentru inițierea proiectului 

În final, am cuprins totul într-un document pe care l-am trimis la primărie.

În temeiul legilor:
Codul administrativ
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare

PASUL 5
                        
Dezvoltare
a unui plan 
de acțiune

https://www.dedeman.ro/








Mulțumim pentru vizionare


