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Recomandat elevilor de 7-15 ani
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Scop Să prezinte istoria migrației, din preistorie în zilele noastre
Să explice conceptul de migrație
Să explice motivele pentru care oamenii sunt nevoiți să-și 
părăsească țara natală
Să prezinte cazul românilor care încercau să fugă din țară în 
timpul comunismului

Sinopsis lecție
(durata: aprox. 50 min)

Lecția este prezentată de un nou profesor în proiect, Marcel 
Bartic, care predă istorie de 17 ani, scrie articole despre 
educație în publicații precum Republica și susține o emisiune 
săptămânală la Europa FM. Lecția va fi transmisă de la 
Cazanele Dunării și este gândită pentru a fi accesibilă și 
copiilor mai mici. Transmisia îi va purta pe copii în istorie ca 
să descopere de la primele migrații din preistorie până la 
migrațiile din zilele noastre. Copiii vor afla despre sutele de 
mii de români care și-au riscat viața în anii comunismului 
încercând să treacă granița spre o viață liberă. Transmisia în 
direct va avea un invitat special, doamna Brîndușa Armanca, 
autoarea unui film documentar și a unei cărți cu titlul ”
Frontieriștii”.
Lecția va cuprinde zboruri cu drona, reportaje, concursuri. 
Transmisia în direct prin YouTube Live va începe joi, la ora 11 
și va avea momente de interacțiune cu participanții conectați 
live pe YouTube (prin SMS), dar și cu trei școli conectate prin 
Zoom (din Baia Mare, Botoșani și  din Comuna Rediu, jud. 
Galati). 
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Pregătiți echipamentul înainte (laptop, proiector, boxă). 
Lecția va începe la fix pe  www.youtube.com/c/
EducatielaInaltime, cu un ecran pe care va apărea 
numărătoarea inversă de la 60 de secunde. Dacă 
urmăriți online cu elevii, vă recomandăm să partajați 
ecranul.
——————————————————————————————————————————————————————
———————————

Cazanele Dunării
Prezentarea zonei cu ajutorul dronei.
Ce te-ar face să te muți din țară?
Interacțiune cu 3 școli pe zoom. Vă încurajăm să le 
cereți elevilor să răspundă și ei în clasă. 
Fenomenul migrației
Istoric al fenomenului migrației (perioada preistorică, 
perioada antică, invaziile barbare, perioada exploratorilor 
europeni, cele două războaie mondiale)
Perioada comunismului
Impunerea comunismului în României, închiderea 
granițelor, fuga din comunism, frontieriștii. Cazuri 
elocvente. 
Interviu cu autoarea cărții ”Frontieriștii”
Interviu despre modurile în care treceau românii 
Dunărea, la ce riscuri se supuneau, cum era păzită 
granița. Interviul include și întrebări primite prin SMS de 
la școlile din țară la numărul 0754.638.636.
Concurs 
Concurs pentru selectarea claselor care vor intra în 
direct la lecția următoare.Vă încurajăm să răspundeți cât 
mai rapid pentru a câștiga dreptul de a intra în direct prin 
Zoom la lecția următoare.
Bancurile în comunism
Cum făceau românii haz de necaz în comunism. 
Instituțiile din comunism?
Interacțiune cu 3 școli de pe zoom.
Desen animat 
Refugiații în lumea de azi. 
Pentru că lecția invită la feedback și reflecție după 
transmisiune, puteți comunica cu elevii ora viitoare, 
când vă întâlniți cu ei, într-o sesiune de evaluare 
formativă 
• Ce ați descoperit în lecția live? Ce v-a impresionat? 
• Care erau motivele pentru care românii încercau să 

fugă din țară în timpul comunismului?
• Numiți una dintre migrațiile majore din istorie?

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

