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Joi, 27 mai, de la ora 11:00, sute de școli din țară vor urmări o lecție specială transmisă în direct
de la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighet. Este a patra lecție
#EducațieLaÎnălțime, proiectul național care dă viață obiectivelor durabile prin lecții cu drona,
transmise în direct din locuri deosebite din România și facilitate simultan de profesori în școli
sau online, pentru zeci de mii de elevi din țară.
Drona va zbura deasupra memorialului
de la Sighet pentru o privire de ansamblu despre obiectivul de dezvoltare durabilă 16 - pace,
justiție și instituții eficiente. Va fi o lecție memorabilă care va expune elevii la o perioadă în care
convingerile politice erau delicte care îți puteau aduce moartea. Scopul este ca ei să reflecteze
la legătura dintre justiție și dreptate într-un trecut tragic din istoria României și să acționeze ca
cetățeni responsabili în viitor.
„Cetățenia, drepturile și libertățile se învață la școală. Drepturile omului și dezvoltarea durabilă
sunt inseparabile. Oamenii pot spera la un viitor sustenabil doar într-o societate democratică.
Ca să funcționeze, aceste principii trebuie să fie insuflate noilor generații. Prin următoarea lecție
din proiectul Educație la înălțime, elevii din toată țara vor avea posibilitatea să afle cât de
important este să apărăm democrația pentru ca nimeni, niciodată, să nu fie nevoit să trăiască
abuzurile unui sistem totalitar.” a declarat László Borbély, coordonatorul Departamentului pentru
Dezvoltare Durabilă.
Gazdă va fi Adriana Balaj, profesoară de istorie în Timișoara, alumnă Aspire Teachers și o are
ca invitată pe Andrea Dobeș, doctor în istorie și muzeograf.

Ora va fi transmisă pe canalul de YouTube Aspire Teachers și include filmări cu drona, jocuri,
momente de interacțiune cu elevi din trei școli conectate prin Zoom și cu toți participanții
conectați live pe YouTube (prin chat).

„Lecția este concepută ca o întoarcere în trecut, în perioada comunistă, cu scopul de a
înțelege ce s-a întâmplat și cum, prin acțiunile zilnice, putem să oprim ca lucrurile din trecut să
se mai repete. Vom avea și câteva jocuri interactive prin care elevii vor reflecta asupra
importanței dreptății, principiilor democratice, astfel încât să dezvolte o atitudine pozitivă și
empatică. Înțelegerea trecutului este esențială pentru ca elevii să devină cetățeni activi și
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responsabili”, transmite profesoara de istorie Adriana Balaj, gazda transmisiunii în direct.

Proiectul național este susținut de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul
Guvernului României și dezvoltat de inițiatorii Marius Toader și Adrian Robe în parteneriat cu
Aspire Teachers și Asociația Cartierul Creativ Carolina.

Lecția este recomandată elevilor cu vârsta de peste 10 ani și poate fi transmisă la discipline
precum istorie, științe sociale, limba română, educație socială, dirigenție.

Profesorii care vor să participe în direct cu clasele lor încă se pot înscrie pe pagina proiectului:
www.aspireteachers.ro/educatie-la-inaltime
Proiectul național „Educație la înălțime” își propune: să familiarizeze elevii și profesorii cu
obiectivele de dezvoltare durabilă, într-un mod ce pune în valoare resursele României și
competențele de secol 21, să creeze lecții interactive centrate pe elev, cu ajutorul celor mai noi
tehnologii și să ofere materiale corelate cu programa școlară, accesibile tuturor profesorilor,
chiar și după încheierea transmisiunilor live.
Ce sunt Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă
În anul 2015, în cadrul lucrărilor summitului ONU de la New York, a fost adoptată Agenda
2030 pentru dezvoltare durabilă. Prin acest document ONU a oferit o agendă universală cu 17
Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) clare și cuantificabile, pentru eradicarea sărăciei
extreme, combaterea inegalităților, a injustiţiei şi protejării planetei până în anul 2030.
În România, Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă au fost transpuse în Strategia națională
pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 a cărei implementare este coordonată de
Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.
******
Pentru detalii despre proiect și Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030:
Cristian Iordache, consilier în Departamentul de Dezvoltare Durabilă din Guvernul României
(0723 763 502)
Pentru detalii despre transmisiunea live și conexiunea cu școlile:
Măriuca Morariu, Director Executiv Aspire Teachers (+44 782 1472 805)
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