
KNOW 
FEEL 
ACT! 

to Stop Marine Litter

Problema deşeurilor marine
Deşeurile marine, “orice material solid, persistent, 
fabricat sau prelucrat chimic, care este aruncat 
sau abandonat în zona costieră sau în mediul ma-
rin”, sunt recunoscute global ca fiind o ameninţare 
crescândă la adresa mediului înconjurător, a sănătăţii 
şi siguranţei omului, dar şi  asupra mijloacelor de 
existenţă. Deşeurile marine provin din diferite surse 
terestre şi acvatice. Acestea constituie o problemă 
complexă şi dificil de rezolvat, care îşi are originea în 
tiparele preponderente de producţie şi consum, dar şi 
în felul în care ne ocupăm de propriile deşeuri.. 

Scop şi viziune
Acest material este unul dintre multele resurse 
educaţionale create în cadrul proiectului MARLIS-
CO cu scopul de a creşte nivelul de conştientizare 
şi de a promova responsabilitatea în privinţa prob-
lemei deşeurilor marine. Acest material a fost cre-
at pe baza principiilor Educaţiei pentru Dezvoltare 
Durabilă (ESD) şi tratează problema din punct 
de vedere ecologic, social, cultural şi economic. 
Poate fi aplicat în cadrul sau în afara sistemului 
şcolar formal. 

Produs în cooperare cu 20 de parteneri, tradus 
şi aplicat în 15 ţări care au participat în proce-
durile MARLISCO, acest material nu a fost creat 
în concordanţă cu situaţia educaţională din toate 
statele participante. Chiar dacă variaţiile naţionale 
ar putea să difere oarecum, în funcţie de nevoile 
ţării respective, specialiştii care îl pun în aplicare 
au dreptul să îl ajusteze în continuare. Aceştia 
sunt bineveniţi să folosească numai anumite părţi 
din acesta, să îi aducă îmbunătăţiri, să modifice 
secvenţa de activităţi, să îmbogăţească sau să 
simplifice fişa de lucru, etc. pentru a satisface mai 
eficient nevoile elevilor.
Dorinţa autorului este ca educatorii formali şi non-
formali să folosească acest material ca pe o resursă 
în plus pentru dezvoltarea spiritului de observaţie, 
a curiozităţii, a imaginaţiei, a creativităţii şi a put-
erii de acţiune a tinerilor învăţăcei. Folosind prob-
lema tangibilă a deşeurilor marine pe post de “ve-
hicol” de predare, prevedem că acest material se 
va dovedi a fi folositor în discuţia unor probleme 
mai subtile, care au de a face cu producţia actuală 
de modele a societăţii noastre moderne, bazată 
pe consumul în exces, şi de a ajuta eventual la 
formarea unor viitori cetăţeni informaţi, cu simţ 
critic, care se vor implica activ în comunitate.

INTRODUCERE,
SCOP ŞI CONŢINUT 

Materialul a fost elaborat în cadrul proiectului MARLISCO FP7, care 
este finanţat de către Comisia Europeană. Punctele de vedere şi 
opiniile exprimate în acest material sunt responsabilitatea exclusivă 
a autorului şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al CE.

MARLISCO: Un proiect de conştientizare asupra deşeurilor marine din 
mările europene

Scopul împărtăşit de toţi al proiectului MARLISCO (MARine LItter in European Seas: Social AwarenesS and CO-
Responsibility) este acela de a creşte nivelul de conştientizare al publicului, de a facilita dialogul şi de a promova co-
responsabilitatea dintre diferiţi factori, în scopul formării unei viziuni comune în legătură cu management-ul sustenabil al 
deşeurilor marine din cele patru mări europene regionale (nord-estul Oceanului Atlantic, Marea Baltică, Marea Mediterană 
şi Marea Neagră). Aceste activităţi iau loc printr-un consorţiu al 20 de parteneri localizaţi în 15 ţări cu acces la mare.
Pe parcursul duratei sale de 3 ani (iunie 2012 – iunie 2015), MARLISCO organizează diferite activităţi, precum un studiu 
de definire a surselor şi tendinţelor poluării marine, o colecţie a celor mai bune practici, un sondaj asupra percepţiilor 
preponderente ale cetăţenilor asupra subiectului, un concurs de filme pentru tineri, o serie de dezbateri la nivel naţional 
şi multe alte activităţi la nivel naţional diverse, adaptate fiecărei ţări, precum expoziţii, ateliere, festivale, activităţi de 
curăţare a litoralului, etc. Pe deasupra, au fost create numeroase resurse de creştere a nivelului de conştientizare, precum 
un e-game, un documentar postat pe Internet, materialele educaţionale actuale etc. Aflaţi mai multe despre activităţile 
proiectului pe www.marlisco.eu.
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MIO-ECSDE and MEdIES

Biroul de Informare al mediteranean pentru Mediu, Cultură şi Dezvoltare Durabilă ( MIO - ECSDE ), este unul dintre cele mai mari 
federaţii de ONG-uri din Marea Mediterană. De la înfiinţarea sa în 1995 MIO - ECSDE acţionează ca o platformă tehnică, politică pentru 
reprezentarea şi intervenţia societăţii civile în scena euro-mediteraneană. Ea se localizează în Atena, Grecia.
Lansată în Johannesburg ( WSSD 2002 ), Iniţiativa Educaţie mediteraneeană pentru Mediu şi Durabilitate ( Medies ) este educaţia primară 
MIO - ECSDE, cu scopul de a furniza consolidarea capacităţilor pe EDD prin publicaţii, training şi facilitarea unui e- reţele de educatori.
Contact MIO-ECSDE: W www.mio-ecsde.org, E info@mio-ecsde.org, T +30 210 3247490 
Contact MEdIES: W www.medies.net, E info@medies.net, f/b www.facebook.com/MEdIES.net 
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Tabelul de mai jos prezintă o privire de ansamblu asupra activităţilor din material,
obiectivele educaţionale şi principalele metodologii aplicate. 

Titlul Obiective Tipul activităţii

Introducere, Scop, 
Conţinut

Această secţiune prezintă scopul şi conţinutul materialului 
educaţional, precum şi partenerii, sponsorii , etc

Note pentru 
pedagog

Această secţiune conţine sfaturi şi orientări metodologice pentru 
educator, să-l/ o sprijine în implementarea activităţilor

SECŢIUNEA A: CUNOAŞTEREA DEŞEURILOR MARINE
Elevii vor cunoaşte deşeurile marine, vor observa şi examina tipurile şi caracteristicile lor

A1 Sortarea şi 
definirea deşeurilor 
marine

- Antrenarea abilităţilor de clasificare şi descriere.
- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi exprimare.
- Discutarea modalităţilor de generare a deşeurilor marine şi 

încercarea definirii acestora.. 

elevii se vor familiariza 
cu deşeurile marine prin 
intermediul a diferite
jocuri

A2 Teastarea 
deşeurilor

- Testarea proprietăţilor diferitelor materiale din care sunt 
formate deşeurile marine.

- Examinarea felului în care caracteristicile deşeurilor marine 
afectează destinul acestora în mediu.

- Facerea legăturii dintre proprietăţile deşeurilor marine şi 
posibilul lor impact.

elevii vor testa anumite 
caracteristici ale deşeurilor

A3 Urmărirea 
deşeurior marine

- Trasarea posibilelor surse, atât terestre, cât şi marine ale 
deşeurilor marine.

- Trasarea posibilelor destinaţii finale ale deşeurilor marine ex. 
insule de gunoaie, etc.

- Aflarea motivului pentru care deşeurile marine sunt o 
problemă fără frontiere, „călătorind non-stop”.

elevii vor folosi diagrame, 
hărţi locale şi globale pentru a 
ilustra faptul
că deşeurile marine sunt o 
problemă globală

A4 Ghiceşte Top-
10

- elaborarea unei ipoteze şi testarea ei.
- exersarea în citirea şi compararea datelor şi a diagramelor.
- reflectarea privind modul în care o schimbare în 

comportamentul propriu poate preveni producerea deşeurilor.

elevii vor reflecta asupra 
obiceiurilor de
consum specifice ce 
generează deşeuri marine

SECŢIUNEA B: SURSE DE PE USCAT ŞI DIN MARE
elevii vor examina modul prin care deşeurile marine ajung în mediului marin 

B1 Văzând 
nevăzutul

- Practica în observarea, colectarea de date, clasificare şi 
realizarea de grafice.

- Reflectarea cu privire la modul de prevenite la sursă a generii 
deşeurilor.

- Recomanda de acţiuni pentru remediere şi prevenire.

elevii observă, înregistrează şi 
clasifică gunoiul din imediata 
lor vecinătate

B2 Cauzele 
producerii 
deşeurilor marine

- Să afle de unde provin deşeurile marine şi cum îşi găsesc 
drum în mediul marin

- Să identifice destinaţia deşeurilor marine frecvent întalnite în 
funcţie de activităţile cotidiane ale oamenilor

- Să înveţe cum deşeuri care nu sunt în mod corespunzator 
tratate sau eliminate pot deveni deşeuri marine

elevii studiază cele mai 
frecvent întâlnite deşeuri 
marine

B3 Plonjând adânc: 
gândire critică & 
presă

-Analizarea în detaliu a cauzelor apariţiei deşeurilor marine pe 
baza unui caz real, de preferinţă local.

-Exersarea abilităţii de analiză şi sinteză pe parcursul lecturii 
textelor.

-Adoptarea unei atitudini critice în timpul citirii ziarelor.

elevii vor lucra pe un caz legat 

de deşeurile marine

B4 Inventarul 
obiceiurilor noastre

-Elaborarea unui chestionar cu specificul gunoiului marin, pe 
tema de interes

-Efectuarea unui sondaj prin aplicarea metodei ştiinţifice
-Analizarea datelor dintr-un sondaj şi tragerea concluziilor

-Găsirea unui obicei de consum alternativ, care ar putea imp-
iedica generaţia gunoiului marin 

elevii trenuie să realizeze 

propriul sondaj 

Titlul Obiective Tipul activităţii

SECŢIUNEA C: EXPLORAREA IMPACTULUI
Elevii vor explora efectele deşeurilor marine asupra organismelor, ecosistemelor, precum şi efectele  socio-
economice. 

C1 Legaţi

-„Experimentarea” prinderii vieţuitoarelor marine în deşeuri.
-Antrenarea empatiei (capacitatea de a recunoaşte sentimentele 

trăite de altcineva).
-Conştientizarea pericolului de a fi prinse în deşeuri marine a 

vieţuitoarelor din mediul acvatic.

elevii vor „experimenta” felul 
în care se simt animalele 

marine arunci când se încurcă 
în deşeuri

C2 Poveşti despre 
animale

-Să înveţe despre caracteristicile animalelor marine care le fac 
mai mult sau mai puţin sensibile la pericolele prezenţei

deşeurilor ;
- Să „experimenteze” cum se simt speciile marine când se 

confruntă cu deşeuri marine.

elevii simulează sentimentele 
şi reacţile anumitor animale 
marine odată ce întâlnesc
deşeuri

C3 Cât de nociv 
este?

- să fie expuşi la părerile altora cu privire la o problemă
- să exploreze efectele deşeurilor marine pentru animale, habi-

tate, oameni, vase, etc
- să înţeleagă că, deşi anumite tipuri de deşeuri pot avea 

efecte mai importante decât altele, toate deşeurile marine au 
potenţialul de a provoca daune.

elevii evaluează diverse 
elemente de deşeuri marine 
pe baza perceperii nocivităţii 

lor

C4 Ne putem 
permide deşeuri 
marine? 

- Să lucreze pe un studiu de caz  prezentând impactul economic al 
deşeurilor marine. 

- Să analizeze informaţiile şi să tragă concluzii. 
- Să exerseze competenţele lor de luare a deciziilor. 

elevii vor analiza studii de caz

SECŢIUNEA D: CĂUTÂND SOLUŢII
elevii sunt informaţi cu privire la măsurile care le pot lua pentru a preveni deşeurilor marine, vor investiga ce fac 
indivizii şi organizaţiile pentru a aborda problema ( la nivel naţional şi internaţional ) şi vor explora modalităţi de a 
educa alte persoane despre posibile soluţii.

D1 Politici pentru 
combaterea 
deşeurilor marine 

- Conştientizarea iniţiativelor Uniunii Europene şi a celor region-
ale împotriva deşeurilor marine.

-Conştientizarea faptului că deşeurile marine sunt o problemă 
transnaţională.

elevii se vor documenta asu-
pra politicilor deja existente

D2 Prefigurând 
viitorul

- Să identifice ceea ce vrea pentru un viitor alternativ al unei 
zone de coasta sau pentru alte  site-uri

- să ia în considerare conflictele, contradicţiile şi similitudinile în 
viziunea altor popoare.

- sa distingă viitorul probabil şi preferat
- sa exploreze procesul necesar de schimbare care trebuie să 

aibă loc în viitor preferat

elevii vor analiza un sit natural 
aproape de casa lor

D3 Oportunitatea 
pentru schimbare

- Să   se gândească de ce nu putem întotdeauna “face ceea ce 
trebuie “ şi să identificaeceea ce ne ţine de la a face acest lucru
- să identifice ceea ce conduce obiceiurile noastre de consum 

şi deşeuri
- să ia în considerare, dacă noi suntem “rezistenţi la schimbare 

“ şi cum o putem depăşi 

elevii reflectă asupra a ceea 
ce pe ei îi poate împiedica 

să acţioneze într-un mod mai 
responsabil faţă de mediu

D4 Acţiune 
comună!

- Participarea la o acţiune de curăţare (o plajă, un râu, zone 
umede, etc)

- Lucrul în echipă pentru a cauză comună
- Stimularea creativităţii

elevii vor organiza o acţiune 
de curăţare în zona lor

D5 Expunerea 
publică!

 - Analizarea elementelor cheie a mesajelor vizuale puternice, 
atrăgătoare
- Creşterea atenţiei şi inspirarea comportamentului pro-mediu 

la alţii
- Comunicarea provocărilor gunoiului marin şi posibile soluţii 

eficiente
- Producerea şi organizarea unui eventiment sau a unei campa-

nii la nivelul comunităţii locale, şcolii, sau pe o plajă
*Stimularea Creativităţii 

elevii vor analiza mesaje 
vizuale ale unor campanii de 
mediu, vor aplica campanii de 

mediu


