
Proiect 
Cetateanul

Clasa A VII-A



PASUL 1

• Identificarea problemelor comunitatii ce 
necesita politici publice.

• Elevii au completat formularul de 
identificare a problemelor.



PASUL 2
Selectarea unei probleme

pentru a fi studiata de clasa.

Prin vot,clasa a ales 
"Folosirea excesiva a telefonului

si a internetului".



PASUL 3

• Culegerea de informatii despre problema
selectata.

• Surse de informare:desprecopii.com

• oradenet.ro

• edupedu.ro

• romedic.ro

• m.hotnews.ro

• dw.com

• adevarul.ro

• dozadesănătate.ro

• ventussa.ro

• flip.ro

• doctormihail.ro



.
• .



PASUL 4

Elaborarea unei propuneri de 
politica publica.

Solutia propusa de clasa pentru
rezolvarea problemei a fost
"Amenajarea unui loc de joaca in 
are liber".



AVANTAJE:

echipamentele de joaca pentru copii îi încurajează pe cei
supraponderali sau obezi sa faca miscare si să se distreze
în același timp.

• -acordă copiilor libertatea de a 
se juca în aer liber îi ajută sa se simtămai fericiți și
mai liniștiți.

• -copiii nu vor mai sta asa de mult pe internet.

• -
copiii își dezvoltă abilitatile de comunicare si interactiu
ne.

• -posibilitatea de a cunoaste alti copii si de a 
se imprietenii.

• -mai mult timp liber pentru părinți.

• -jocurile in aer liber 
sunt excelente pentru incurajarea creativitatii copiilor.



DEZAVANTAJE:

• Sume mari de bani pentru 
amenajarea locului de joaca.

• Prezenta in comunitate a unor 
oameni care vor deteriora locul 
de joaca.

• Copii se pot ranii.

• Gasirea locului pentru 
amenajarea locului de joaca.



.

•Politica propusa de clasa noastra
nu incalca drepturile omului
constitutia Romaniei si nici
normele Uniunii Europene.



PASUL 
5:Dezvoltarea unui 
plan de actiune



RASPUNS 
OFICIAL:



PASUL 6:



PASUL 7



PASUL8 
Reflectii asupra

experientei

Nicolas-să ascultam
ideile altora.



Alexandra:sa vorbim in 
public.

• .



Cosmin:sa fim atenti la problemele 
comunitatii din care facem parte.

• .



Mona:sa lucram în echipa.

• .



Adrian:sa ne documentam.



Delia:cetățenii se pot adresa 
autorităților

• .



Florin:să nu lăsăm pe alții 
ia decizii pentru noi.



Gabi:să studiem legile.

• .



Raluca:trebuie sa fim 
toleranți.

• .



Andrei:sa avem o limita in 
utilizarea internetului.

• .



Tudor:luarea unei decizii prin 
vot.

• .



Matei:toți suntem egali.

• .



Alexandra:am învățat sa mi 
exprim opinia

• .



George:sa identificam avantaje 
si dezavantaje ale unor solutii.

• .



Teo:practici democratice.

• .


