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Modele europene: 

migrația păsărilor și a oamenilor

– Proiectul studiază o temă de actualitate: migrația!

– Abordarea din acest proiect este una inedită, studiul fiind făcut sub forma unei paralele 

între abordarea ecologică (migrația pasărilor) și cea socială (migrația oamenilor) 

– Migrație păsări ↔ migrație oameni:

➢ Care este mecanismul? 

➢ Ce îi motivează pe oameni să migreze? Dar pe pasari? 

➢ Exista asemanari? Dar deosebiri? 

➢ Sunt pasarile migratoare vulnerabile? Dar oamenii? Necesita protectie? Cum o acordam? Cand? 
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Partenerii noștri sunt școli din:

– Germania (Bremen), 

– Croația (Metcovich), 

– Polonia (Ustka), 

– Anglia (Peterlee)  

– Turcia (Izmir).
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Întâlnire mixta:

Față în față

– Echipa din România

– Echipa din Polonia

Virtual

– Echipa din Germania

– Echipa din Marea Britanie



Echipa din Palatul Copiilor 

Bacău / România

– Elevi:

– Bordeanu Alexandra Dimitria –

cercul de Jurnalism

– Alin Stefan Vizitiu – cercul de 

Protectia mediului

– Miruna Porubiu

– Profesori:

– Dume Nela  - coordonatorul 

proiectului

– Diac Eugen

– Popescu Mariana



Atelier de lucru despre migrația păsărilor 

la Muzeul de Științele Naturii Metković



Despre migrația păsărilor și 
a oamenilor la Predolac Hill 

Metković



Videoconferinţe cu partenerii

englezi şi germani



Despre migratia oamenilor în 

Croația - Dubrovnik



Despre migratia oamenilor în 

Croația – Dubrovnik

război și pace

război în filme
(Game of Thrones)

război real 



Birdwatching at Ušće

Neretve Brkata Sjenica

https://www.facebook.com/Brkata-Sjenica-727033954006753/?__cft__%5b0%5d=AZVEZeMgkSYYbbKV-jbqVT_UT4oejtEEH86kV0sDxYtD7RzClRy66GsCE6q6Dxj-NQ9e02G3wjbMovkirq9PDjlSgYdnxCVjrPcD6ZhssqzflleLciy6rhH3_5ZdcuGAoBFDeszbKkwU-PvFHe5lc4v-&__tn__=kK-R


Discutăm, povestim, cântăm



Foto safari la Momići

pe valea Neretvei



Lecții despre migrația oamenilor la 

Archaeological Museum Narona, Vid



Lecții in mediu virtual despre 

observarea păsărilor (birdwatching)

cu cercetător polonez din Germania



Întrebări și răspunsuri 

despre migrația păsărilor



Vizită la arhiva 

din Metkovic



Despre obiceiuri, tradiții și 
migrație in Metkovic



Evaluarea întâlnirii și 
acordarea certificatelor de 

participare



European Patterns: 

Migrations of Birds

and People
Învățături despre migrație pe câmp sau la 

distanță. 

Cu frumos, implicare și sensibilitate atunci 

când vorbim despre oameni mânați de 

amenințarea războiului din țările lor sau 

despre păsări care necesită ocrotire. 

Au colaborat copii cu drag de dezvoltare, 

fericiți de participarea la asemenea 

experiențe de viață. 

Felicitări pentru implicare!


