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Problemele identificate de grupe

1. Sunt foarte multe gunoaie (haine, resturi menajere) aruncate
pe străzi, dar și pe terenurile rămase nefolosite ale fabricilor
vechi.

2. Câinii fără stăpân care sunt pe străzile din cartier, câini daţi
afară de oameni din curţile lor.

3. Slaba dotare a școlii.
4. Existenţa unei singure linii de autobuz în cartier.
5. Existenţa clădirilor nefolosite ale fabricilor, care sunt și un

pericol pentru copiii care petrec timpul acolo, dar sunt și
inestetice.

6. Copiii mai mari nu au unde să își petreacă timpul liber în
cartier. – problema aleasă prin vot



Culegerea de informaţii despre problema selectată
Copiii mai mari nu au unde să își petreacă timpul liber în cartier

Chestionar elevi V-VIII
1. Unde vă petreceţi timpul liber?
 pe stradă
 la locurile de joacă pentru copiii mici
 în staţiile de autobuz
2. Ce v-ar plăcea să existe în cartier pentru a vă putea petrece timpul liber?
 teren de fotbal, de basket
 skatepark
 sală de sport
 parc
 mall



Soluţii posibile analizate

Folosirea terenului de sport și a terenului de sport din școală
Amenajarea unui parc în cartier
Amenajarea unor terenuri de sport



Politica publică propusă de clasă
Amenajarea unui parc în Cartierul Mihai Viteazu

 prin amenajarea unui parc în cartier se asigură loc de petrecere a timpului
liberpentru copiii mai mari și nu numai

 parcul ar asigura spaţii verzi frumos amenajate, terenuri de sport, locuri de joacă
 parcul ar înfrumuseţa cartierul
 ar putea fi amenajat în zone abandonate din cartier



PLANUL DE ACŢIUNE

- Contactarea moștenitorilor familiei Zangopol pentru obţinerea de sprijin.
- Informarea Primăriei Municipiului Buzău și a Consiliului Local despre existenţa problemei și a

soluţiei găsite.
- Solicitarea sprijinului doamnei director a Şcolii Gimnaziale „P. H. Zangopol” Buzău.
- Contractarea unor agenţi economici ce își desfășoară activitatea în cartier pentru a obţine sprijinul

lor.







Reflecţii asupra experienţei
- Copiii au lucrat împreună și s-au simţit foarte bine.
- Copiii au fost fericiţi că pot contribui la binele tuturor locuitorilor cartierului.
- Au descoperit că orele se pot desfășura și altfel.
- Au descoperit că vocile lor se pot face auzite.


