LECȚIA 7 - CETATEA SIGHIȘOARA
Profesor: CRISTINA DUDAN
Un proiect al Asociației Însemne
în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României

Recomandat elevilor de

7-15 ani

Interdisciplinar

Biologie, Mediu, Ecologie, Istorie, Geogra e, Dirigenție

Scop

Să explice importanța comunități
Să explice de ce trebuie să sprijinim micii producător
Să arate diferențele între agricultura ecologică și
agricultura extensiv
Să arate rolul produselor locale în păstrarea identității
unei regiun
Să arate rolul produselor locale în atragerea turiștilor

Sinopsis lecție
(durata: aprox. 60 min)

Profesoara Cristina Dudan, laureată Merito, a ată la a
treia experiență ”Educație la Înălțime” va transmite în
direct din cetatea Sighișoara o lecție multidisciplinară
despre orașe și comunități durabile
Elevii vor învăța despre rolul comunității, importanța
păstrării identității locale, despre agricultura ecologică și
despre produselor locale realizate de micii fermieri.
Concursul prin SMS din cadrul transmisiei va avea ca
premiu special un atelier de biologie susținut chiar de
profesoara Cristina Dudan la școala care va câștiga.

i


Joi, 11 noiembrie 2021, 11:00-12:00

fl

Data

fi

Sighișoara, județul Mureș
Online: https://www.youtube.com/c/EducatielaInaltime

.


Locul de transmisie

i


Orașe și comunități durabile (ODD 11)

A


Obiectiv de dezvoltare
durabilă

ă


LECTIA 6 - ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE - LIVE
DE LA CETATEA SIGHIȘOAR
#EducațieLaÎnălțime

i


Titlu lecție

MOMENT

Lecția va începe la 10.59 pe www.youtube.com/c/
EducatielaInaltime, cu un ecran pe care va apărea numărătoarea
inversă de la 60 de secunde. Eventual dați un refresh paginii de
YouTube a proiectului ca să apară videoul transmisiei. Dacă
urmăriți online cu elevii, vă recomandăm să partajați ecranul
————————————————————————————————————————————————————————————————

SUBIECT

INTERACȚIUN
SUBIECT

INVITAȚ
SUBIECT

INVITA

EXPERIMEN

 


 


.


 


.


l


Ă


A


.


 


 


.


i


a


i


 


e


S


E


E


fi

T


S


n


d


E


.


E


E


E


t


I


T


i


 


 


e


ANUNȚ LECȚIE SPECIAL

 


CONCURS SM

.


INTERACȚIUN

—


Cetatea Sighișoar
Istoricul cetății Sighișoara și rolul breslelor meșteșugărești.
Descrierea va ilustrată cu imagini din dronă.
Concurs întrebăr
Cele 3 clase în direct pe Zoom se vor întrece într-un concurs de
întrebări și răspunsuri
Concurs SM
Concurs prin SMS la numărul 0754 638 636 pentru elevii din țară.
Clasa care reușește să răspundă cel mai repede și corect la
întrebări, câștigă un atelier de biologie susținut de profesoara
Cristina Duda
Plante populare az
Prezentarea celor mai folosite legume și cereale în alimentația de
astăzi.
Unelt
Interacțiune cu cele 3 școli de pe Zoom
Istoric agricultură - plugu
Care au fost primele unelte agricole. Apariția și importanța pentru
agricultură a inventării plugului. Mitologie.
Utilaje modern
Utilajele moderne în agricultură, de la tractoare ghidate prin GPS
până la drone agricole.
Riscur
Riscurile și efectele negative ale agriculturii extensive. Risipa
alimentară
Minecraf
Doi copii vor prezenta un joc video în care nu poți să câștigi fără
să-ți asiguri resurse alimentare.
Produsele locale
Despre procesarea produselor alimentare și despre importanța
consumului de produse locale
Invitat - ghi
Un ghid al cetății Sighișoara ne va vorbi despre rolul produselor
locale în pastrarea identității locale și atragerea turiștilor. Invitatul
va răspunde și întrebărilor elevilor.
Soluții
Profesoara realizează două soluții ecologice folosite pentru
îndepărtarea dăunătorilor
Lecție din străinătate
Anunțăm în premieră locul din care se va desfășura joia următoare,
pe 18 noiembrie prima lecție ”Educație la Înălțime” transmisă din
străinătate și cine sunt profesorii care o vor realiza.

PREZENTARE CU DRON

