Video tekmovanje EU o morskih odpadkih – informacije za učitelje (pedagoški vidik)

Zakaj bi se z vašimi učenci udeležili tekmovanja?
Obravnavanje morskih odpadkov z izdelavo kratkega filma s skupino mladih, ima več prednosti:












Morski odpadki so zapletena družbena in okoljska tema, a vseeno enostavna za razumeti –
ozrite se naokoli.
Mladi se bodo pridružili evropski pobudi, skupaj s 13 ostalimi državami, ki se loteva
problema, ki se ne ustavlja na državnih mejah.
Morski odpadki so multi-disciplinarna in izobraževalna tematika: učenci lahko pristopijo k
vsebini skozi kombinacijo predmetov – biologija, kemija, sociologija, geografija, ekonomija in
celo matematika. Torej, je v skladu s standardnim šolskim kurikulumom in tako se aktivnost
lahko upošteva kot dopolnilno aktivnost.
Delo je zabavno in inovativno: spodbuja ustvarjalnost, uporabo tehnoloških in multimedijskih
orodij in poleg tega še zmožnost opredeliti sporočilo in ga učinkovito prenesti.
Spodbuja skupinsko delo in uporabo individualnih prednosti.
Spodbuja aktivno vedenje: mladi si prizadevajo, da premislijo o svojem odnosu in obnašanju,
tehtajo možne rešitve in razvijejo občutek lastništva in odgovornosti do problema, ki so ga
podedovali od predhodnih generacij.
Mladi postanejo gonilo sprememb v družbi – ne zgolj zato, ker lahko neposredno vplivajo na
svoje družine in skupnost, ampak tudi ker lahko preko svojih filmčkov dosežejo in navdihnejo
širšo javnost.
In še za konec, predstavniki posamezne zmagovalne skupine iz različnih držav bodo vabljeni,
da se udeležijo dogodka na najvišji ravni, ki ga organizira Evropska komisija v Bremnu
(Nemčija), kjer bo premierno prikazana zbirka najboljših video posnetkov!

Kakšna pomoč je na razpolago ?
Sodelovanje pri tem tekmovanju ne pomeni, da morate vse storiti sami! Ravno nasprotno, lahko vam
nudimo podporo na več načinov:




V vsaki sodelujoči državi je na voljo več podpornih storitev, ki bodo v pomoč vašemu razredu,
da razumejo tematiko ali pripravijo video. Za več informacij pojdite na slovenski del spletne
strani.
MARLISCO bo izdelal serijo izobraževalnih gradiv, v več jezikih, za katerega upamo, da bo vam
in vašim učencem v korist in veselje.

