
 

 

Titlu lecție LECTIA 8 - TROIA
#EducațieLaÎnălțime

Locul de transmisie Troia - Çanakkale, Turcia
Online: https://www.youtube.com/c/EducatielaInaltime

Data Joi, 18 noiembrie 2021, 11:00-12:00

Recomandat elevilor de 7-15 ani

Interdisciplinar Istorie, Literatuă Universală, Geografie, Dirigenție

Scop Să prezinte datele istorice ale războiului troian
Să introducă elevii în mitologia greacă
Să prezinte eroii și zeitățile războiului troian
Să prezinte opera lui Homer, în special Iliada
Să arate influențele operei lui Homer asupra literaturii, 
artei, teatrului și cinematografiei
Să prezinte semnificația calului troian
Să prezinte elevilor calul troian din perspectiva securității 
cibernetice și să le ofere sfaturi pentru a se proteja mai 
bine în mediul online  

Sinopsis lecție
(durata: aprox. 60 min)

O lecție multidisciplinară prezentată din Turcia de la situl 
arheologic și muzeul Troia de către profesorii Adriana 
Bălaj  și Marcel Bartic despre una din cele mai 
cunoscute povești din lume, o poveste despre curaj, 
ambiție, loialitate și determinare care a traversat 
secolele, înflăcărând imaginația oamenilor și inspirând 
capodopere artistice. Lecția va prezenta aspectele 
istorice ale războiului troian, reflectarea lui în opera lui 
Homer și influența sa asupra literaturii și artei. De 
asemenea lecția va prezenta semnificația calului troian 
în domeniul securității cibernetice. 
În cadrul lecției vor intra în direct prin Zoom 3 școli din 
România, care vor putea adresa întrebări profesorilor și 
invitatului lor, unul dintre istoricii care cercetează situl 
Troia. 

Lecție realizată de Asociația ÎNSEMNE în parteneriat cu METAMINDS

Profesori: ADRIANA BĂLAJ și MARCEL BARTIC

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

Cetatea Troia
Istoricul cetății Troia. Descrierea va fi ilustrată cu imagini din dronă. 
Legenda formării Troiei
Prezentarea legendei formării cetății Troia și datele despre ea 
înainte de războiul troian.
Cauza războiului troian
Descrierea cauzelor care au dus la declanșarea războiului troian, 
zeitățile implicate și eroii principali ai acestui conflict.
interacțiune
Interacțiune cu elevii celor 3 școli care au câștigat concursul de 
întrebări despre mitologia greacă.
Războiul troian
Durata și etapele principale ale războiului troian. 
Calul troian
Șiretlicul care a dus la cucerirea și distrugerea cetății Troia.
Redescoperirea Troiei
Redescoperirea Troiei de către Heinrich Schliemann. Primele 
săpături, comorile descoperite.  
Invitat
Un istoric care a participat la cercetările sitului arheologic răspunde 
întrebărilor profesorilor și elevilor din cele 3 școli din România. 
Literatură și artă
Influența războiului troian în literatura universală și în artă. 
Teatru și cinematografie
Punerile în scenă și ecranizările războiului troian. Jocurile video 
inspirate din Iliada.  
Calul Troian în cibernetică
Segment special despre calul troian în mediul online, securitate 
cibernetică, pandemie și școală online. Segmentul include o 
demonstrație despre cum un cal troian poate să preia controlul 
asupra unui computer sau asupra unei rețele online. Sfaturi pentru 
elevi pentru a se proteja și a nu cădea victime hackerilor.
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