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Pasii proiectului

1. Identificarea problemelor comunitatii care necesita politici publice

2. Selectarea unei probleme pentru a fi studiata in clasa

3. Culegerea de informatii despre problema selectata

4. Elaborarea unei propuneri de politica publica

5. Dezvoltarea unui plan de actiune

6. Finalizarea portofoliului (de echipa) si in final al clasei

7. Prezentarea portofoliului

8. Reflectii asupra experientei



Pasul 1
➢ Identificarea problemelor comunitatii care necesita politici publice

La acest pas fiecare echipa a venit cu sugestii de probleme ale 

comunitatii.Cateva dintre problemele propuse sunt:

1. Lipsa locurilor de parcare

2. Directionarea netransparenta a banului public

3. Lipsa iluminatului stradal

4. Curatenia insuficienta pe raza sectorului 4

5. Lipsa burselor

6. Cladirile apartinand primariei nu sunt dotate corespunzator

7. Coruptia administratiei locale



Pasul 2
➢ Selectarea unei probleme pentru a fi studiata in clasa

Colectivul clasei a ales problema a 5-a, Lipsa burselor.

➢ Culegerea de informatii despre problema selectata

La acest pas fiecare grupa a trebuit sa caute informatii

despre burse scolare, in special cele de merit. Grupa noastra a

adunat informatii de pe diferite site-uri cu privire la media de la

care se dau bursele de merit in diferite sectoare ale capitalei si

care este media de la care se dau aceste burse in sectorul 4.

Pasul 3



Pasul 4
➢ Elaborarea unei propuneri de politica publica

➢ Dezvoltarea unui plan de actiune

La acest pas fiecare echipa a trebuit sa vina cu propriile propuneri
in vederea rezolvarii problemei burselor.

Grupa noastra a venit cu propunerea de a trimite o scrisoasre
primarului sectoului 4 in care il rugam pe acesta sa ia masuri
pentru cresterea sumei alocate elevilor dar si restabilirea mediei
de bursa de la 9.80 la 8.50 .

Pentru indeplinire acestor sarcini am dat si cateva sugestii de luat
in vedere cum ar fi crearea unui depozit special destinat
strangerii banilor de bursa si depunerea banilor necesari in
acesta.Astfel vor fi destui bani pentru mai multe burse.

Pasul 5


