
CUM URMĂRESC LECȚIA? 
CUM MĂ CONECTEZ? 
CUM PRIMESC LECȚIA LIVE? 
E COMPLICAT? 

GHID DE  
CONECTARE



Bun găsit!  

E prima dată când vă conectați în direct la o 
lecție pe YouTube Live? Nicio problemă. Cu cât 
ne pregătim mai bine împreună, cu atât mai 
memorabilă întâlnirea cu cei pentru care am 
creat acest proiect: elevii noștri!  

Am creat acest ghid în patru pași ca să vă 
însoțim, de la distanță, în prima lecție pe care o 
veți găzdui în direct, în clasa dvs. Totul în 
același timp cu sute de profesori. 



Asigurați-vă că aveți 
în clasa / sala unde veți găzdui lecția live:  
1. un laptop / calculator conectat la Internet;  

2. un videoproiector conectat la laptop/calculator, pentru a 
proiecta imaginea pe perete/ecran;  

3. (preferabil) o boxă conectată la laptop/calculator, pentru 
a asigura sunetul bun,  

4. un cont de Gmail, cu care vă veți putea conecta la chat-ul 
YouTube Live.  

Clasa 
fizică  

Pasu
l 1 

Faceți un test înainte cu o proiecție a unui clip de pe YouTube la întâmplare ca să 
vă asigurați că se vede și se aude bine.  

Pasul 1  

Pregătirea tehnică  



Anunțați elevii că vor face parte dintr-un proiect special: Educație 
La Înălțime. Cu ajutorul dvs, vor primi în clasă o lecție transmisă 
în direct dintr-un loc special din România, cu filmări cu drona.  

În fiecare joi, de la 11.00 la 11.50, în loc de lecția obișnuită, vor 
putea urmări din clasă lecția pregătită de echipa de proiect.  

Înainte de fiecare lecție, veți primi pe email și veți găsi pe site-ul 
educatielainaltime.ro și pe pagina de Facebook a proiectului 
agenda lecției, cu principalele obiective, momentele planificate și 
sugestiile de facilitare.  

Fiecare lecție va da viață unui obiectiv de dezvoltare durabilă. 
Conținutul e potrivit pentru elevi de 7-15 ani, dar și copii mai mici 
pot urmări transmisiunea.  

Pasul 2  

Pregătirea elevilor 

http://educatielainaltime.ro


În ziua transmisiunii live, cu puțin timp înainte de a începe, 
setați echipamentul ca la primul test.  

1. Deschideți browserul și intrați pe  

canalul               Educatie la Înălțime, 

unde va începe transmisiunea live.  

2. Logați-vă cu contul de Gmail, pentru a putea participa la chat.  

3. Apăsați butonul roșu SUBSCRIBE (Abonare) pentru a primi 
notificări când începe o transmisiune live sau urcăm un clip nou.  

4. Reîmprospătați pagina din browser, pentru a putea urmări 
transmisiunea în direct.  

Pasul 3 
Conectarea live

https://www.youtube.com/c/EducatielaInaltime


În ziua transmisiunii live, cu puțin timp înainte de a începe, 
setați echipamentul ca la primul test.  

1. Deschideți browserul și intrați pe  

canalul               Educatie la Înălțime, 

unde va începe transmisiunea live.  

2. Logați-vă cu contul de Gmail, pentru a putea participa la chat.  

3. Apăsați butonul roșu SUBSCRIBE (Abonare) pentru a primi 
notificări când începe o transmisiune live sau urcăm un clip nou.  

4. Reîmprospătați pagina din browser, pentru a putea urmări 
transmisiunea în direct. La ora 10.59 fix va apărea numărătoarea 
inversă de la 60 de secunde la START LECȚIE. 

Pasul 3 
Conectarea live

https://www.youtube.com/c/EducatielaInaltime




În timpul orei, rolul dvs e foarte important: lecția poate avea 
impact dacă aveți un management bun al clasei, rugați elevii 
să ia notițe și îi includeți în momentele de interacțiune.  

Lecțiile vor avea sesiuni de întrebări și interviuri, când vom 
intra în timp real în legătură cu elevii, fie video live cu câteva 
școli (selectate în urma unui concurs anterior), fie prin 
primirea unor întrebări pe whatsapp. Echipa noastră va 
prelua întrebări primite pe whatsapp, selectate de un 
moderator, în timp real. Întrebarea oricăruia dintre elevii 
participanți ar putea fi preluată live!  

Și elevii dvs pot răspunde și trimite întrebări sau pot 
comenta în același timp în clasă.  

Pasul 4 
Facilitarea


