MARLISCO videokonkurrence om marint affald
Information for lærere/ledere
Hvad er der i det for dig og din klasse?
• Eleverne vil indgå i et europæisk initiativ sammen med 13 andre lande i samarbejde
om et internationalt miljøproblem.
• Marint affald kan tænkes som et tværfagligt emne (biologi, fysik/kemi,
natur/teknik, samfundsfag, geografi og matematik). Emnet kan derfor anvendes i de
enkelte fag eller betragtes som en supplerende aktivitet.
• Opgaven vil fremme elevernes kreativitet ved brug af videoredigering. Opgaven vil
udvikle elevernes evne til at definere et budskab og få det effektivt formidlet. Filmen
kan være sjov og nyskabende!
• Opgaven fremmer ”teamwork” samt deltagernes individuelle styrker.
• Eleverne bliver opfordret til at reflektere over deres egne holdninger og adfærd og
udforske løsninger. Projektet kan derfor fremme proaktivitet og medborgerskab.
• Eleverne kan inspirere andre til at ændre holdninger og adfærd gennem deres
videoer.
• Repræsentanter for vinderholdene fra de 13 lande bliver inviteret til at deltage i
European Maritime Day Conference, i Bremen (Tyskland) 20. maj 2014. Vinder
videoerne vil blive fremvist på konferencen.
• Der vil også være nationale priser og en prisuddelingsceremoni i foråret 2014.

MARLISCO – Marine Litter in European Seas: Social Awareness and Coresponsibility er et FP7 projekt finansieret af Europa-Kommissionen.

Hvor kan du og dine elever få hjælp?
Vi kan støtte jer på flere måder:
• Lærerne kan få et gratis kursus i faglig viden om marint affald og videoredigering.
Kurset afholdes den 9. oktober 2013 på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Der er et
begrænset antal pladser! Tilmeldingsfristen er den 30. september 2013.
Kursusdeltagerne kan efterfølgende få teknisk hjælp fra CFU. MARLISCO betaler også
rejseomkostningerne, hvis jeres elever deltager i videokonkurrencen.
• MARLISCO producerer et faktablad om marint affald med henvisninger til
ressourcer på Internettet (fra efteråret 2013). Undervisningsmaterialer bliver også
produceret (fra 2014). I kan følge med her: www.marlisco.eu
• Videokonkurrencen opretter en side på Facebook, hvor elever og lærere kan sende
deres spørgsmål og andre kommentarer direkte til MARLISCO projektgruppen.

Vigtige datoer:
• Videokonkurrencen lanceres den 9. september 2013
• Kursus for lærerne den 9. oktober 2013 (tilmeldingsfrist den 30.september
2013)
• Frist for aflevering af videoer den 14. februar 2014
• Annoncering af vinderne i ultimo marts 2014

VIGTIGT: Hold øje med den danske del af MARLISCO hjemmesiden for de seneste
opdateringer: www.marlisco.eu / video contest.dk.html

MARLISCO – Marine Litter in European Seas: Social Awareness and Coresponsibility er et FP7 projekt finansieret af Europa-Kommissionen.

