
EU Concurs Video despre Deșeurile Marine – informații pentru profesori (perspective 

pedagogice) 

 

 De ce ar trebui să participi cu elevii tăi? 

Implicarea în problema cu deșeurile marine prin crearea unui filmuleț video într-o echipă de tineri va 

fi benefică în următoarele moduri:  

 Deșeurile marine reprezintă o problemă socială și de mediu complexă dar ușor de înțeles - 

privește în jurul tău; 

 Tinerii se vor alătura unei inițiative Europene, împreună cu alte 13 țări, considerând că este o 

problemă care nu se oprește la frontierele țării; 

 Deșeurile marine reprezintă un subiect multi-disciplinar și educativ: elevii pot aborda 

subiectul combinând materiile - biologie, chimie, sociologie, geografie, economie sau chiar și 

matematică. Așadar se poate potrivi cu curriculum-ul școlar standard sau poate fi luată în 

considerare ca activitate suplimentară; 

 Este distractiv și inovativ: va stimula creativitatea, utilizarea de instrumente tehnologice și 

multimedia, dar și capacitatea de a defini un mesaj și de a-l transmite eficient; 

 Încurajează lucrul în echipă și aplicarea punctelor forte individuale; 

 Va promova proactivitatea și cetățenia: tinerii sunt încurajați să reflecteze cu privire la 

atitudinile și comportamentele lor, să ia în considerare soluțiile posibile și să își dezvolte un 

simț de răspundere și responsabilitate asupra problemei pe care o moștenesc de la generațiile 

anterioare;   

 Tinerii devin motorul schimbării în societate - nu numai pentru că aceștia pot influența în mod 

direct familiile și comunitățile lor, dar și pentru că aceștia pot atinge și inspira publicul larg 

prin intermediul videoclipurilor create de ei;   

 Peste toate acestea, în afară de marile premii naționale,  reprezentanții echipei câștigătoare din 

diferite țări vor fi invitați să se alăture unui eveniment la nivel înalt organizat de către Comisia 

Europeană, în Bremen (Germania), unde vor fi premiate cele mai bune videoclipuri! 

 

Ce fel de sprijin este disponibil pentru tine? 

Participarea în acest context, nu înseamnă că trebuie să faci proiectul singur! Dimpotrivă, vă putem 

sprijini în mai multe moduri: 

 Puteți aplica pentru sprijin: avem la dispoziție o serie de servicii de susținere în fiecare țară 

participantă pentru a ajuta elevii, pentru a intra în legătură cu subiectul sau pregătirea video. 

Verificați pagina naţională a țării dumneavoastră pentru mai multe informații . 

 MARLISCO produce o serie de materiale educaționale, în mai multe limbi, pe care elevii sunt 

încurajați să le utilizeze. 

 Va exista o pagină pe Facebook disponibilă în scopuri de comunicare și sprijin pentru tineri, 

care pot posta direct întrebările lor și alte comentarii.  

 


