
PROBLEMA
PASUL 1

Identificarea problemelor comunității ce necesită politici publice

 Clasa noastră a identificat o serie de probleme ale comunității, care necesită politici

publice

 Data de început a proiectului nostru (prima lecție): online - vineri, 11 decembrie 2020

 Descrierea problemei: În comuna Tomești se ajunge din Iași (Podu Roș) cu autobuzul 29

aparținând de RATP Iași. Primăria Tomești nu are la dispoziție (în acest moment), pentru

transportul elevilor tomeșteni decât un singur microbuz, care aduce elevii din satul

Vlădiceni (aprox. 4 km) la Școala Gimnazială "D. D. Pătrășcanu", situată în localitatea

Tomești, strada Mihail Codreanu, nr. 07. Autobuzul 29 nu traversează toată comuna

Tomești, ci are rondul în cartierul Tomești. În această situație elevii din celelalte zone ale

comunei Tomești (dinspre Țuțora, Chicerea, Vlădiceni) nu au mijloace în comun decât

microbuzele care transportă persoane pe raza județului Iași. Aceste microbuze aparțin

unor firme particulare (SC Rândunica SRL, SC Trans SA), care nu emit abonamente pe

trasee scurte, nu opresc în fiecare stație decât dacă sunt călători și practică un preț

aproape dublu sau triplu pentru câțiva km (Iași - Țuțora, 5.50 ron în 2018; 7.50 ron în

2021) față de mijloacele de transport în comun din Iași, având un program diferit de cel

școlar.

PASUL 2

Selectarea unei probleme pentru a fi studiată de clasa voastră

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

Lipsa mijloacelor de transport în satul Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași

PASUL 3

Culegerea de informații despre problema selectată

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

1. Site-uri ale unor instituții responsabile de transportul public în județul Iași:

 Primăria Tomești

 CTP Iași

 SC Rândunica SRL

 SC Trans SRL

2. Articole din ziare

3. Informații afișate la sediile acestor instituții

4. Internet

5. Materiale informative ale acestor instituții (pliante, broșuri)

METODA
“PROIECT CETĂȚEANUL”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “D. D. PĂTRĂȘCANU” TOMEȘTI, IAȘI
Profesor inițiator și coordonator de proiect, Agavriloaei Lăcrămioara Daniela

An școlar: 2020 – 2021
Desfășurare proiect online pe aplicația WhatsApp, Padlet și Google Classroom

Clasa VII B – 24 elevi / (Total: 12 ore)

“Microbuzul școlar” – Tănasă-Iftimie Roxana


