Видео конкурс на ЕС за отпадъците и замърсяването на морските води
/информация за учители (педагогическа гледна точка)/
Защо трябва да участвате с Вашите ученици?
Вземете отношение по въпроса за морското замърсяване, чрез представяне на кратък филм от
екип младежи, с което ще допринесете за представяне на информация в следните аспекти:













Морското замърсяване е сложен социален и екологичен проблем, същевременно и
лесно осезаем - огледайте се наоколо...;
Младежите ще се присъединят към една европейска инициатива, с участието на
връстници от още 13 държави, обръщайки внимание на проблем, който не е ограничен
само до националните граници;
Морското замърсаване е всеобхватна и възпитателна тема: Учениците могат да
подходят към темата, ползвайки комбинация отзнания по различни учебни предмети биология, химия, социология, география, икономика или дори математиката. Поради
това може да се впише в стандартната учебна програма или като допълнителна
дейност;
Това е забавно и иновативно: ще насърчи креативността, използването на технологични
и мултимедийни средства, за да се направи послание и да се получи ефективно;
Насърчава се екипната работа и прилагането на индивидуалните силни страни;
Насърчава се проактивност и гражданство: Младежите се насърчават да оформят
нагласи и поведение, разглеждане на възможните решения и развитието на чувство за
собственост и отговорност по отношение на проблема, които се наследяват от
предишни поколения;
Младежите стават двигатели за промяна в обществото - не само защото могат да влияят
пряко върху техните семейства и общности, но и защото могат да достигнат и до
широката общественост чрез своите видеоклипове;
В допълнение, освен многобройните национални награди, представители на отборите
победители от различните държави ще бъдат поканени да вземат участие във форум на
високо равнище, организиран от Европейската комисия, в Бремен (Германия), където
ще бъде премиерата на компилация от най-добрите видеоклипове!

Какво може да ви помогне и да ви е от полза?
Участието в този конкурс не означава, че трябва да се справите съвсем сами! Напротив, ние
можем да ви подкрепим по няколко начина:





Можете да кандидатствате за подкрепа: предлагаме редица от услуги в подкрепа на
всяка от участващите страни, за да помогнем на вашия клас с подготовката на видео.
Проверете на страницата за повече информация (на разположение в края на април)
MARLISCO издава поредица от образователни материали, на няколко езика, които
можете да използвате с вашите ученици; (достъпен през септември 2013 г.)
Можете да ползвате и Фейсбук страница за комуникация и подкрепа, където
младежите пряко да публикуват своите въпроси и други коментари. (По избор)

