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Ghid pentru utilizarea platformei www.cetateanul.intercultural.ro – pentru elevi 

 

Salutare! În acest document găsiți detalii despre cum să introduceți pe platformă informații despre 

proiectul clasei voastre de la ora de Educație pentru cetățenie democratică. Spor la treabă și mult 

succes cu proiectul!  Cu drag, echipa „Proiect: Cetățeanul” 

 

Înainte de orice, trebuie să primiți de la doamna sau domnul profesor datele de acces în contul clasei 

voastre pe platformă. Aceste date de acces arată cam așa: 

Utilizator: viia-2019-2020-1234 

Parolă: soare. 

 

Intrați pe www.cetateanul.intercultural.ro și introduceți datele de acces acolo unde scrie INTRĂ ÎN 

CONT. 

Folosiți copy și paste cel puțin pentru parolă, ca să fiți siguri că se copiază corect. 

 

 

 

Faceți click pe butonul verde INTRĂ ÎN CONT. 

  

http://www.cetateanul.intercultural.ro/
http://www.cetateanul.intercultural.ro/
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Pagina pe care o veți vedea când intrați în cont arată așa: 

 

 

 

În următoarele săptămâni, veți face la clasă cei 8 pași ai metodei „Proiect: Cetățeanul” și după 

fiecare oră de educație pentru cetățenie democratică veți reveni pe această platformă și veți scrie ce 

ați făcut împreună cu colegii voștri. Acest lucru nu va dura mult și va fi ca un fel de jurnal al clasei 

voastre pe parcursul acestui proiect. 

 

În Ghidul „Proiect: Cetățeanul” pentru elevi, https://ghid.cetateanul.intercultural.ro/, după fiecare 

dintre cei 8 pași găsiți în partea de jos a paginii un chenar pe care scrie „Proiectul vostru online”. În 

chenar scrie ce informații trebuie să introduceți pe platformă la fiecare pas. Aceleași lucruri sunt 

scrise și pe platformă, pas cu pas. 

 

Puteți alege ca informațiile postate de voi pe platformă să fie publice sau să fie private, de la 

butoanele din partea stângă a paginii, sub „Formularul elevilor”. 

 

Reguli generale: 

 Ca să salvați ce ați scris, de fiecare dată dați click pe butonul verde „Pasul următor”. 

 Completați pașii în ordine, pe măsură ce lucrați la proiect. Puteți să vă întoarceți oricând la 

un pas anterior și să-l editați. De exemplu, dacă ați ajuns la pasul 5 și doriți să mai scrieți o 

propoziție la pasul 3, puteți să faceți asta dacă dați click pe butonul „Pasul precedent”. 

 Dacă aveți propuneri cum am putea îmbunătăți platforma, ne puteți scrie un e-mail la 

adresa cetateanul@intercultural.ro. 

În continuare vom trece împreună prin fiecare pas. Veți vedea exemple despre cum puteți completa 

diverse câmpuri. De asemenea, veți vedea capturi de ecran cu fiecare pas.  

https://ghid.cetateanul.intercultural.ro/
mailto:cetateanul@intercultural.ro
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Pasul 1. Identificarea problemelor comunității ce necesită politici publice. 

Clasa voastră a identificat o serie de probleme ale comunității care necesită politici publice. Pentru a 
confirma, bifați căsuța de mai jos. 
 

Ce aveți de făcut la Pasul 1? 

a. Alegeți data de început a proiectului vostru. 

Dați click pe câmpul gri de sub „Data de început proiect (prima lecție)” și va apărea un calendar. 

Selectați pe calendar ziua când ați început să discutați la ora de civică despre politici publice. 

b. Confirmați că ați identificat o serie de probleme ale comunității care necesită politici publice 

Bifați căsuța de sub „Confirmați” 

c. Dați click pe butonul verde „Pasul următor”. 
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Pasul 2. Selectarea unei probleme pentru a fi studiată de clasa voastră  

În cele două câmpuri gri răspundeți la cele două întrebări. De exemplu: 

 

Care este problema pe care clasa voastră a selectat-o pentru a fi studiată? 

Câinii fără stăpân din localitatea Duminica, județul Timiș. 

 

Descrieți problema într-un scurt paragraf. 

În localitatea noastră sunt mulți câini fără stăpân. Ne este teamă de ei când venim și când plecăm de 

la școală, când dorim să ne petrecem timpul liber în parc. Și alți locuitori se tem de câinii maidanezi 

când merg pe stradă. 

 

Apoi selectați tema din listă. În exemplul nostru, tema va fi „animale”. Voi veți selecta tema care se 

potrivește cu problema studiată de clasa voastră. Dacă problema este legată de traficul rutier, veți 

selecta „trafic și infrastructură rutieră”. Dacă problema este legată de gunoiul de pe străzi, veți 

selecta tema „mediu/curățenie”. Și așa mai departe. Dacă nu sunteți siguri, consultați-vă cu colegii și 

cu doamna profesoară sau domnul profesor. 

 

 

După ce ați completat, dați click pe butonul verde „Pasul următor”, pentru a salva ceea ce ați scris. 
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Pasul 3. Culegerea de informații despre problema selectată 

În cele două câmpuri gri răspundeți la cele două întrebări. De exemplu: 

 

Care sunt principalele surse de informare pe care le-ați folosit? 

- Site-ul asociației Rin-Tin-Tin care se ocupă de câini și alte animale abandonate 

- Articole din presa locală 

- Site-ul Primăriei orașului Duminica 

- Chestionare aplicate locuitorilor pe stradă 

 

Care este instituția (sau instituțiile) responsabilă (responsabile) pentru rezolvarea problemei? 

Primăria orașului Duminica. 

 

 

 

După ce ați completat, dați click pe butonul verde „Pasul următor”, pentru a salva ceea ce ați scris. 
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Pasul 4. Elaborarea unei propuneri de politică publică 

În cele două câmpuri gri răspundeți la cele două întrebări. De exemplu: 

 

Care sunt cele trei soluții posibile analizate de clasa voastră pentru rezolvarea problemei? 

1. Sterilizarea sistematică 

2. Construirea de adăposturi 

3. Un program de adopții 

 

Descrieți propunerea de politică publică elaborată de clasa voastră: 

Sterilizarea câinilor maidanezi, prin contractarea unei firme specializate, care să lucreze în 

colaborare cu asociații de protecția animalelor și cu cetățenii. Această soluție ar opri reproducerea 

câinilor fără stăpân. 

 

 

 

După ce ați completat, dați click pe butonul verde „Pasul următor”, pentru a salva ceea ce ați scris. 
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Pasul 5. Dezvoltarea unui plan de acțiune 

În cele două câmpuri gri răspundeți la cele două întrebări. De exemplu: 

 

Descrieți planul de obținere a sprijinului pentru soluția propusă: 

- Contactăm Asociația Rin-Tin-Tin să facă o campanie de conștientizare. Asociația poate și să ofere 

condiții decente de adăpost pentru câinii maidanezi. 

- Ducem pliante la mai multe asociații de locatari, care să informeze locuitorii orașului că ei pot 

anunța Primăria unde sunt câini fără stăpân care ar trebui sterilizați. 

- Cerem Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Timișoara să trimită studenți 

voluntari care să ajute la strângerea câinilor de pe străzi și aplicarea de tratamente și efectuarea de 

sterilizări. 

 

Copiați în câmpul de mai jos textul scrisorii oficiale transmise instituției (instituțiilor) publice cu 

responsabilități în implementarea propunerii clasei: 

Către Primăria orașului Duminica 

Stimate doamnă Primar a orașului Duminica, 

Subsemnații, elevii clasei a VII-a A de la Școala Gimnazială nr. 1 din Duminica, în baza dreptului de 

petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere prevederile OG nr. 

27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor vă 

adresăm propunerea de a contracta o firmă specializată care să realizeze un program de sterilizare a 

câinilor fără stăpân din orașul Duminica. Această firmă ar putea colabora cu asociații care protejează 

animalele, precum Asociația Rin-Tin-Tin, cu asociațiile de locatari și cu Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară din Timișoara. 

Un astfel de program ar fi foarte util în localitatea noastră, deoarece există un număr foarte mare de 

câini maidanezi care trăiesc în condiții foarte proaste iar locuitorii orașului se tem de ei. 

Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație 

pentru cetățenie democratică. 

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email: 

xy@z.com, în atenția colegei noastre Andreea Popescu. 

Cu respect, 

Elevii clasei a VII-a A 

 

mailto:xy@z.com
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După ce ați completat, dați click pe butonul verde „Pasul următor”, pentru a salva ceea ce ați scris. 
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Pasul 6. Finalizarea portofoliului 

 

Încărcați fiecare parte a portofoliului separat, utilizând fișiere de tipul .ppt, .pdf, .jpg, .png, astfel: 

1. la fișierul 1, Problema; 

2. la fișierul 2, Soluții posibile analizate; 

3. la fișierul 3, Politica publică propusă; 

4. la fișierul 4, Planul de acțiune. 

 

Pentru a încărca un fișier, faceți click pe „Browse”, selectați fișierul dorit și apoi faceți click pe 

„Încarcă fișier”. 

 

 

După ce ați completat, dați click pe butonul verde „Pasul următor”, pentru a salva ceea ce ați scris. 

Puteți deja stabili data pentru evenimentul prezentării publice de la Pasul 7. 
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Pasul 7 Prezentarea portofoliului, are două părți: 7 Crearea evenimentului și 7 bis Descrierea 

evenimentului. 

 

Pasul 7. Prezentarea portofoliului. Crearea evenimentului. 

Prima parte este descrierea evenimentului public pe care clasa voastră îl pregătește pentru a 

prezenta portofoliul. Această primă parte trebuie să o completați înainte de eveniment iar la finalul 

ei se va genera pe platformă un link: este linkul unde va apărea public descrierea evenimentului 

organizat de voi. Puteți trimite acest link persoanelor pe care doriți să le invitați la evenimentul 

vostru. Descrierea evenimentului va fi publică pe platforma www.cetateanul.intercultural.ro la 

secțiunea „Evenimente”. 

 

Ce aveți de completat la Pasul 7? 

Primele câmpuri sunt completate automat. Voi trebuie să completați doar: 

Data: 

Faceți click pe câmpul gri de sub Data și se va deschide un calendar. Alegeți în acest calendar data la 

care va avea loc evenimentul vostru. 

Ora: 

Scrieți ora de începere a evenimentului vostru în câmpul gri de sub Ora. 

Textul invitației: (de exemplu) 

Elevii clasei a VII-a B, de la Școala nr. 5 Duminica vă invită la prezentarea proiectului „Câinii fără 

stăpân din localitatea Duminica, județul Timiș”. La orele de educație socială am discutat despre 

această problemă din comunitatea noastră și am găsit soluții. Prezentarea va avea loc luni, 10 

decembrie 2018, ora 14.00 în sala festivă de la școala Duminica. Vă rugăm să confirmați participarea 

la numărul de telefon xxx xxxxxx sau la adresa de e-mail zx@v.com. Vă așteptăm cu drag! 

 

Atenție! Nu faceți publice datele de contact personale (e-mail, telefon). Introduceți datele de 

contact ale școlii sau o adresa de e-mail creată special pentru acest proiect. 

Asigurați-vă că aveți acces la datele de contact pe care le faceți publice. De exemplu, nu solicitați 

confirmări pe telefonul sau adresa de e-mail a școlii dacă nu ați discutat despre acest lucru cu 

persoana care răspunde la telefon sau verifică această adresă. 

 

http://www.cetateanul.intercultural.ro/
mailto:zx@v.com
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Când ați terminat, dați click pe butonul verde „Salvează eveniment”. În partea de sus a paginii veți 

vedea un mesaj cu verde: „Evenimentul a fost creat și poate fi distribuit folosind acest link”. 
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Pasul 7 bis. Prezentarea portofoliului. Descrierea evenimentului. 

Această a doua parte o veți completa după ce evenimentul a avut loc. Aici veți descrie cum a fost 

evenimentul și veți încărca fotografii de la eveniment. De exemplu: 

 

După prezentarea publică, scrieți cine a participat la prezentarea publică, care au fost persoanele, 

instituțiile, organizațiile care au dat curs invitației voastre. 

Au participat profesori și colegi din școala noastră, părinți, vecini, doi consilieri locali și doi 

reprezentanți ai Asociației Rin-Tin-Tin. 

 

Copiați textul discursului folosit la prezentarea portofoliului. 

Clasa noastră a ales să studieze problema câinilor fără stăpân din orașul nostru, pentru că ei sunt 

foarte numeroși și deseori locuitorilor din Duminica le este teamă să meargă pe stradă din cauza 

câinilor fără stăpân. Am aflat că instituția care trebuie să se ocupe de rezolvarea acestei probleme 

este Primăria orașului Duminica. 

La început am găsit trei soluții posibile prin care Primăria poate rezolva această problemă:  

1) Sterilizarea câinilor fără stăpân 

2) Construirea de adăposturi pentru aceste animale 

3) Un program de adopții 

Analizând aceste soluții am ajuns la concluzia că soluția 1 ar fi cea mai eficientă dintre ele deoarece 

are următoarele avantaje: este mai eficientă pe termen lung și nu presupune costuri prea mari. 

Am trimis Primăriei o scrisoare prin care am propus adoptarea acestei soluții de politică publică. 

Până în acest moment încă nu am primit un răspuns oficial dar termenul legal de răspuns nu a 

expirat. 

Dacă Primăria ar adopta soluția propusă de clasa noastră, și alte persoane, instituții și organizații din 

oraș și din județ ar putea fi implicate pentru punerea acestei idei în practică: cetățenii ar putea 

anunța Primăria unde se află câinii vagabonzi, Asociația Rin-Tin-Tin ar putea face campanii de 

conștientizare iar Universitatea Științe Agricole și Medicină Veterinară din Timișoara ar putea aduce 

studenți voluntari care să facă practică și să ajute cu prinderea, sterilizarea și îngrijirea câinilor. 

Am învățat multe lucruri interesante prin acest proiect și am dori să știm cum vi se pare ideea 

noastră. Vă mulțumim. 
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Încărcați fotografii de la prezentarea publică (format jpg, png). Maximum 4 fișiere. 

Alegeți fotografii clare și luminoase, în care să surprindeți cum a fost la eveniment. Încărcați 

fotografiile la fel ca la pasul 6 unde ați încărcat portofoliul clasei voastre. 

Pentru a încărca o fotografie, faceți click pe „Browse”, selectați fotografia dorită și apoi faceți click pe 

„Încarcă imagine”. 

Aceste fotografii nu vor fi făcute publice pe platforma www.cetateanul.intercultural.ro. 

http://www.cetateanul.intercultural.ro/
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După ce ați completat, dați click pe butonul verde „Pasul următor”, pentru a salva ceea ce ați scris. 
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Pasul 8. Reflecții asupra experienței. Ultimul pas 

Completați în câmpurile gri răspunsurile la cele două întrebări. De exemplu: 

 

Ce ați învățat din această experiență? Reamintiți-vă ce ați discutat la ora de reflecție și care au fost 

aspectele cel mai des menționate de colegi.. 

Scrieți aici 3-5 idei despre ce au învățat elevii clasei voastre. 

 

Ce alte aspecte doriți să mai menționați cu privire la „Proiect: Cetățeanul”? 

Scrieți aici orice doriți să mai transmiteți despre acest proiect. 

 

 

 

După ce ați completat, dați click pe butonul verde „Finalizare”. În partea de sus a paginii veți vedea 

un mesaj de felicitare. Bravo!  

Puteți citi la ce alte proiecte au lucrat colegi ai voștri din toată țara, la secțiunea „Proiecte” de pe 

platforma www.cetateanul.intercultural.ro. 

http://www.cetateanul.intercultural.ro/

