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to Stop Marine Litter

NOTE PENTRU
PEDAGOG
Acest material furnizează clarificări, orientări şi sfaturi pentru pedagogul care doreşte să
aplice unele sau toate activităţile propuse mai jos.

PREZENTARE GENERALĂ
Materialul “Cunoaşte, Simte, Acţionează! Să oprim
deşeurile marine” a fost creat pentru a acţiona
ca o unealtă de conştientizare şi promovare a
responsabilităţii tinerilor europeni, dar nu numai, cu
privire la problema prezentată. Bazat pe principiile
Educaţiei pentru Dezvoltare Durabilă (ESD - Education for Sustainable Development), abordează
întrebările din punctul de vedere al mediului, al
sociatăţii, al culturii şi al economiei, putând fi folosit
atât în cadrul sistemului educaţional, cât şi în afara
lui.
Materialul a fost produs în colaborare cu o echipă
de 20 de parteneri şi va fi folosit în cele 15 ţări participante la proiectul MARLISCO. Dată fiind anvergura sa, materialul nu poate îndeplinii toate nevoile

educaţionale ale partenerilor. Este recomandată
ajustarea sa pentru o mai bună potrivire cu realitatea fiecăruia. Practicienii sunt bineveniţi să
reducă, să îmbogăţeasca sau să schimbe ordinea
activităţilor,ori să adauge sau simplifice fişele de lucru. Autorul îşi doreşte ca pedagogii să folosească
materialul pentru a încuraja observaţia, curiozitatea,
imaginaţia, creativitatea şi acţionarea cursanţilor.
Discutarea problemei deşeurilor marine va antrena
noi conversaţii pe teme mai subtile precum modelelele actuale de producţie în societăţile moderne,
supra-consumatoare, în final contribuind la dezvoltarea unui cetăţean informat, decisiv şi activ.

PUBLIC ŢINTĂ

Materialul este destinat pedagogilor din treapta
şcolară de mijloc ce cuprinde cursanţi între 10 şi 15

planul de lecţie

pentru nivel mediu

gionale;
•Înţelegerea atitudinilor şi comportamentelor
asociate cu poluarea pentru a le putea confrunta;
•Luarea unor decizii informate şi motivarea de a
acţiona împotriva deşeurilor marine;
•Investigarea uneltelor şi politicilor curente cu
privire la problema deşeurilor marine.

TEME /STRUCTURĂ

ani. Poate fi folosit şi pentru educaţia nonformală
de către ONG-uri, acvarii, parcuri de coastă etc.

CLARIFICĂRI TERMINOLOGICE
Avem de- a face cu un “material”, o “unealtă”, un
“pachet” sau altceva?
Autorul consideră termenul “material educaţional”
ca fiind cel mai potrivit. Totuşi, termeni interschimbabili precum “unealtă”, “pachet”, “publicaţie”
sau “resursă” pot fi folosiţi.
Deşeu marin vs. gunoi
Termenul “deşeu marin” este folosit în acest material şi se referă la “orice material solid fabricat sau
procesat aruncat sau abandonat în mediul marin şi
de coastă”. În funcţie de context, termenul sinonim
“gunoi” poate fi găsit in text.
Pedagog şi cursant vs. profesor şi elev
Deoarece materialul nu este creat exclusiv pentru
mediul şcolar, dar şi pentru cel non-formal, termenii “pedagog” şi “cursant” sunt preferaţi în favoarea
termenilor “profesor” şi “elev” pentru a reflecta publicul ţintă larg. În funcţie de context, termeni precum “instructor”, “învăţător”, “public ţintă”, “jucători”
pot fi de asemenea utilizaţi în material.
“Planul lecţiei” vs. “activitate” vs. “joc”
Materialul educaţional este majoritar alcătuit din planuri de lecţie, fiecare cu obiective pentru cursanţi,
instrucţiuni pas cu pas etc. Totuşi, există activităţi
cu o abordare educaţională mai puţin strictă, care
acţionează ca premiză pentru o discuţie, un joc sau
un exerciţiu. Sunt incluse, de asemenea, şi jocuri
menite să întărească interesul cursanţilor.

OBIECTIVE
Obiectivele materialului atît pentru cursanţi, cât
şi pentru pedagogi sunt:
•Cunoaşterea diferitelor tipuri de deşeuri marine
comune şi a caracteristicilor lor;
•Explicarea surselor, cauzelor şi efectelor
deşeurilor marine, cât şi ale altor variaţiuni re-

Materialul este împărţit în patru secţiuni ce acoperă
urmatoarele teme:
(A)
Introducerea diferitelor tipuri şi caracteristici ale deşeurilor marine;
(B)
Principalele surse ale deşeurilor marine acvatice şi tereste;
(C)
Impactul asupra ecosistemelor şi traiului;
(D)
Posibile soluiţi: individuale si pe grupe la
nivel local, naţional şi internaţional.
Fiecare dintre aceste patru secţiuni cuprinde
activităţi specifice temei. Fiecare activitate conţine
informaţii asupra problemei discutate, materiale
şi intrucţiuni pas cu pas despre desfăşurarea
activităţii, precum şi fişe de lucru suplimentare ce
vor fi completate de cursanţi.
Materialul educaţional este format din următoarele
elemente:
• secţiune introductivă ce subliniază scopul şi
conţinutul său;
• 17 planuri de lucru (sau activităţi) fiecare incluzând obiectivele de învăţare, durata estimativă,
informaţii suplimentare, instrucţiuni pas cu pas
pentru completarea activităţii şi referenţe;
• 17 fişe de lucru pentru fiecare activitate care vor
fi completate de cursanţi.
• O secţiune ce cuprinde sugestii, indicaţii metodologice pentru pedagog.

EVALUARE
Fişele de lucru din material cuprind principala unealtă
de evaluare a procesului educatţional. Autorii au
evitat încărcarea fişelor cu întrebări complicate şi leau construit în aşa fel încât să se întinda în nu mai
mult de una-doua pagini (o filă) pentru a facilita multiplicarea lor. Pe fişele de lucru cursanţii îşi vor completa observaţiile, ideile, sugestiile etc, în acelaşi timp
urmarindu-şi propriul parcurs educaţional.
Cutia de evaluare
Aceasta este o mini-evaluare făcută direct de cursant.
Se gaseşte în toate fişele de lucru şi conţine acelaşi
set de întrebări. În câteva minute, cursanţii pot completa ceea ce consideră că a fost cea mai mult sau
mai puţin interesant la activitate, precum şi dificultăţile
întâlnite. Evaluarea acestora de către profesor
furnizează informaţii preţioase pentru următoarea implementare a activitaţii.
Ce este “punctual de vedere” al cursantului?
Ultima intrebare din cutia de evaluare invită cursanţii

să-şi descrie propria experienţă pe durata activităţii, o
realizare specifică şi profundă asupra unui lucru sau
a unei persoane, ori chiar a propriei persoane. Prin
această întrebare, cursanţii sunt rugaţi să reflecteze
asupra activităţii şi a propriei dezvoltări. Exemple de
“puncte de vedere” ale cursanţilor sunt: “timpul necesar degradării unor tipuri de deşeuri m-a şocat” ; “Am
descoperit că ideile îmi vin mai uşor atunci când lucrez în echipă”; etc.

Sfaturi şi recomandări specifice
pentru activităţi
A1. Jocul, sortarea şi definirea deşeurilor marine
• Jocurile pot fi o intrigă interesantă care duce fără
piedici la sarcina de a defini deşeurile marine.
• Deşeurile pot fi clasificate în funcţie de materialul
din care sunt formate (plastic, metal, tetra-pack,
etc.), culoare, formă, mărime, dacă sunt sau nu
reciclabile, activităţile care cer producerea acestora (alimentaţie, fumat, pescuit şi sporturi de
apă, etc.), impactul pe care îl au asupra mediului, etc. Desigur, învăţăceii pot veni cu mult mai
multe idei inovative şi divergente de clasificare.
• Clarificarea terminologiei: Termenul “gunoi” se
referă la orice fel de resturi generate. Dacă resturile sunt aruncate necorespunzător, pot deveni
deşeuri marine.
• O “pânză de păianjen” sau “reţea de probleme”
este o formă simplă a hărţii perceptuale. Pe durata sesiunii de brainstorming, toate ideile vor fi
notate fără a fi judecate şi o serie de “cuvintesatelit” vor orbita în jurul cuvântului central, fiind
conectate între ele în mod semnificativ. Concizia
şi folosirea cuvintelor scurte sunt esenţiale unei
bune reţele de probleme.
• Din motive de siguranţă, nu învăţăceii, ci mai
degrabă educatorul este cel care asigură
deşeurile după ce le-a clătit sau spălat. Obiectele potenţial vătămătoare ca, de exemplu, sticla
spartă sau metalul, trebuie să fie evitate. În mod
alternativ, educatorul ar putea cere studenţilor să
aducă resturi de acasă, trimiţându-le biletul de
mai jos părinţilor acestora. Aceasta este o nouă
modalitate de a implica familia elevilor cu viaţa
de şcoală şi proiectele.

Stimaţi părinţi,
Mâine vom învăţa despre reciclare şi avem
nevoie de exemple de resturi. Avem nevoie
de orice tip de ambalaj sau container pe care
le-aţi arunca la gunoi în mod normal. Ajutaţivă copilul cu deschiderea, golirea şi clătirea
containerelor, şi vă rog să le trimiteţi la şcoală
alături de copilul dumneavoastră mâine.
Vă mulţumesc pentru ajutor.
Cu sinceritate

A2 Testarea deşeurilor
• Deşeurile care plutesc cu cea mai mare uşurinţă
sunt făcute din plastic şi din unele tipuri de cauciuc. Hârtia şi lemnul plutesc la început, dar au
tendinţa să se scufunde odată ce se saturează.
Obiectele făcute din sticlă, metal sau alte tipuri
de cauciuc se scufundă imediat, cu excepţia cazului în care se blochează aer în interiorul acestora. Şi materialele textile tind să se scufunde.
• Hârtia, unele tipuri de cauciuc, plasticul şi textilele pot fi luate de vânt. Desigur, în timpul perioadelor în care vânturile sunt puternice, aproape
orice fel de gunoi poate fi dus de vânt în mare.
• Pentru experimentul C: Evitaţi sterila apă de la
robinet şi folosiţi apă de mare sau apă de lac în
locul acesteia. Semnele importante ale degradării
unui obiect includ modificări ale formei, culorii şi
mărimii acestuia, dar şi pierderea abilităţii de a
face faţă încercărilor de a-l dezasambla. Cea din
urmă ar trebui să fie evaluată la sfârşitul experimentului pentru a nu accelera procesul de degradare.

A3. Urmărirea deşeurilor marine
• Cum să faceţi o schiţă de mărime mare: Găsiţi
un e-image/hartă a zonei pe care vreţi să o
schiţaţi. Folosiţi un proiector de deasupra pentru
a proiecta harta pe un panou de proiecţie sau pe
un flipchart care a fost lipit de o suprafaţă netedă.
Centraţi imaginea pentru a umple întreaga foaie.
Studenţii vor desena schiţa zonei. Asiguraţi-vă
că includ puncte de reper şi puncte de interes
pentru problema deşeurilor marine (ex. deltele
fluviilor, zona de coastă, portul, gropi de gunoi,
focare de poluare industrială, etc).
• Dacă înţelegerea conceptului de curenţi oceanici
se dovedeşte dificilă pentru elevi mai tineri, le
puteţi reaminti de filmul animat Finding Nemo în
cazul în care acestea sunt descrise ca fiind căi
maritime mare viteză care transportă animale,
produse alimentare şi deşeuri.

			

A4 Ghiceşte Top10

• Cursanţii pot fi mai bine stimulaţi pentru a genera idei despre ce elemente ar putea fi în Top
10, după ce au vizitat o plaja nesupravegheaăt
unde pot vedea ei înşişi ce tipuri de deşeuri se
găsesc. Alternativ ar putea vizita un supermarket
şi să noteze ce elemente au potenţial de a ajunge
deşeuri marine. O listă mai scurtă, de exemplu o
listă Top 5, poate fi compilată de către studenţi
mai tineri.
- Pentru a implica elevii maturi şi adulţii ai putea
începe un “take3cleanbeach” cont Instagram.
Iniţiativa “take3cleanbeach“ încurajeaăa oamenii
să facă o diferenţă prin a lua 3 deşeuri de fiecare dată când părăsesc o plajă, parc, sau orice
locaţie.
- dacă elevii nu au acces la internet printaţi datele
din link-urile web sugerate sub forma unor fişe.
- comparând diferite liste se vor ajunge la diferite
concluzii. Exemplu: comparând listele de astazi
(B) cu cele din zilele trecute (C), se pot naşte
dicuţii privind evoluţia socităţii noastre moderne
faţă de societăţiile de consum.
- în redactarea concluziilor, nu insistaţi prea
mult pe numărul sau ordinea obiectelor, ci mai
degrabă pe presupunerile calitative bazate pe
compararea listelor.

B1 Văzând nevăzutul
• În selectarea locului de investigare se vor lua
în considerare factori cum ar fi distanţa faţă de
şcoală, siguranţă (de exemplu traficul) accesibilitate, timpul disponibil, numarul elevilor din clasă,
etc.
• Măsuri de siguranţă: În această activitate elevii
nu ar trebui să ridica gunoiul pe care il văd, ci
doar să înregistreze doar ceea ce observă.
Asiguraţi-vă că la intoarcere va curati mainile.
• formularul de date colectare propus în foaia de
lucru este cel de la International Clean up
• (ICC) din Ocean Conservancy. Punerea în aplicare a acest lucru sau a oricarui alt protocol existent creeaza elevilor abilitatea de a fi sistematici şi permite datelor colectate sa fie utilizate în
baze de date internaţionale. Cu toate acestea, ar
trebui să fie evitate formularele prea detaliate şi
lungi deoarece complexitatea lor poate provoca
confuzie şi chiar dezamăgire în randul elevilor.
• Pentru o cercetare mai detaliată, clasa poate decide să lucreze cu ajutorul Formularul de Monitorizarea a deseurilor marine OSPAR în loc de
cel ICC.

B2. Cauzele producerii deşeurilor marine
Începeţi sau încheiaţi această activitate jucând
jocul “Cine e mai albastru”. Comparaţi şi discutaţi
răspunsurile.

B3 PLONJÂND ADÂNC:
GÂNDIRE CRITICĂ & PRESĂ
• Prezentaţi învăţăceilor un studiu de caz pertinent
în privinţa locaţiei şi a realităţii locale. Secţiunea
verde a mediei locale este un bun început pentru
găsirea unor scenarii autentice. O altă opţiune
este secţiunea MARLISCO „Cele mai bune
practici” (http://www.marlisco.eu/best-practices.
en.html).
• Cu cât este mai specific cazul ales, cu atât mai
meticuloasă poate deveni analiza învăţăceilor.
• Pentru a evita preconcepţiile, expuneţi învăţăceii
la cât mai multe puncte de vedere contrarii (ex.
distribuiţi mai multe articole de ştiri despre
acelaşi subiect din diferite surse)
• Acţionarii tipici în problema deşeurilor marine includ persoanele care merg la plajă, autorităţile
guvernamentale şi municipale, profesioniştii locali, rezidenţii, etc. Totuşi, se pare că în cazul
caşalotului spaniol o serie de acţionari destul de
distanţaţi au avut un rol semnificativ.
• Extensii posibile pentru învăţăceii mai în vârstă:
Discutaţi problema pluralismului şi a obiectivităţii
în mass-media. Învăţăceii pot reflecta asupra
„statutului” temelor de mediu din presă, în ce
măsură atrag publicul, dacă tind să aibă un impact, dacă sunt considerate „uşoare” sau „conflictuale”, etc.

B4. Inventarul obiceiurilor noastre
• Această activitate poate fi limitată la discuţii şi comentarii cu privire la constatările prezentate aici
sau se poate extinde la dezvoltarea unui studiu
important, care ar fi de valoare pentru elevii, dar,
de asemenea, de interes mai larg, având în vedere rezultatele pe care le va genera, în cazul în
care se efectuează în mod corespunzător
• Extensie: Pe baza constatarilor sondajului, elevii
pot organiza o activitate de sensibilizare orientată
către colegii lor şi / sau comunitatea locală

C1 LEGAŢI
• Sarcina solicită contact fizic şi ar putea fi
considerată
potenţial
dăunătoare
pentru
studenţi. În unele ţări reglementările de sănătate

şi siguranţă sunt mai stricte decât în altele şi
activităţile propuse de încâlcire au şansa de a nu
fi posibile. Înainte de a întreprinde această activitate aflaţi ce este permis şi acceptabil din punct
de vedere social.
• Imagini şi clipuri video în acest caz pot fi deranjante
pentru copii. Ca o alternativă, pentru elevii mai tineri pot fi folosite animale împăiate pentru a explora
această situaţie, suferinţa şi pentru a obţine impresiile lor.
• Pentru a introduce ameninţarea, ingerarea într-un
mod mult mai plăcut, este nevoie de un spaţiu
deschis şi cel puţin ~ 20 de jucători, separaţi în
două grupe: Echipa faunei sălbatice ( fiecare
jucător este o specie diferită) şi echipa de gunoi
( fiecare jucător este un element de gunoi diferit).
Spaţiul deschis reprezintă marea şi atunci când
educatorul da semnalul, echipa faunei sălbatice
merge spre “cuib“, încercând să nu fie prins de
către membrii echipei de gunoi. De fiecare dată
când un animal este “prins” de gunoi trebuie
să explice modul în care animalul specific este
ameninţat de articolul de gunoi specific.
• Extensie: Interviurile pot fi efectuate folosind diferite metode: de la un interviu structurat cu un
set prestabilit de întrebări la un dialog deschis. În
orice caz , intrebari sau teme de discuţie trebuie
să fie pregătită în prealabil.

C2. Poveşti despre animale
• Cu elevii mai tineri s-ar putea pentru a finaliza doar
sarcina C. Oferiţi elevilor cu cardurile pregătite
pentru a ob’ine gândurile iniţiale şi primele impresii.
• Textele cardurilor sunt dezvoltate de către elevii
şi ar trebui să fie scurte (aprox. 150 de cuvinte
), dar cu faptele fundamentate ştiinţifice incluse.
• Elevii mai mari ar trebui să aprofundeze în cercetarea şi analiza din eseul lor, toate acele caracteristici ale animalului care îl fac sensibil la
ameninţări precum ingestie, poluare, etc.
. Texte exemplu pentru carduri
Leul de mare: Îmi place să ma joc în apă şi
sunt curios cand vine vorba de lucruri noi. Îmi
place sa investighez obiectele care plutesc pe
suprafaţa oceanului. Nasul meu este perfect
pentru a impinge în lucruri.
ţestoasa de mare: Sunt o broască ţestoasă care
trăieşte în mare. Una dintre gustarile mele favorite este meduza. Meduzele plutesc aproape
de suprafaţa apei şi puteţi chiar vedea prin ele!
Confund de multe ori pungile de plastic plutitoare
cu meduzele.

• Terminaţi activitatea prin a sublinia că orice vietate marină sau situată de-a lungul coastei
poate fi afectată de deşeurile marine.
• Extindere: Vizitaţi cu clasa un acvariu sau o
rezervaţie naturală.

C3 CÂT DE NOCIV ESTE?
• Inainte de a finaliza, elevii trebuie să aibă o bază
comună de înţelegere a cât de mult înseamnă
”nociv,” „dăunător” şi „foarte dăunator” printr-un
exemplu.
• Numerele la care ajung elevii în această activitate, fără îndoială reprezintă date obiective. Prin
aceste evaluări simplificate care reflectă opinia
lor, elevii descoperă mai multe moduri prin care
deşeurile pot dăuna comunităţilor marine şi de
coastă.
• Ativitatea poate fi realizată şi pe perechi. Cursanţii
formează iniţial perechi, Apoi perechile care lucrează
pe acelaşi cluster fac grupuri mai mari Ei compară
rezultatele şi calculează mediile lor de grup. Mediile
de cluster sunt notate şi rezultatele sunt discutate
în clasă.
C4 Ne putem permite deşeuri marine?
• Cel putin 72 de studii de caz din toată Europa,
care sunt considerate ca fiind “cele mai bune
practici“ în domeniul combaterii deşeurilor marine pot fi găsite pe site-ul MARLISCO (www.
marlisco.eu).
• Pentru fiecare efect potenţial dăunător al
deşeurilor marine, elevii ar trebui să stabilească
un “cost“ rezonabil de la raţiunea din Insulele
Shetland. Ulterior, ar trebui să identifice soluţii
adecvate şi viabile
• Ca urmare elevii pot face un poster care să ilus-

• O posibilă urmare a activităţii ar putea fi organizarea unei dezbateri publice pe această temă, a
crea un poster de sensibilizare pentru a fi plasat magazine/şcoală sau un flyer pentru a fi distribuit, etc.

D2 Prefigurând viitorul

treze principalele consecinţe şi costurile aferente
activităţilor umane asupra deşeurilor marine pentru cazul Insulelor Shetland

D1 Politici pentru combaterea deşeurilor
marine
• Există câteva legi care sunt specifice pentru
deşeurile marine. De obicei, aceasta sunt abordate gestionarea deşeurilor solide sau protecţia
mediului marin. Deoarece deşeurile marine
este relativ un nou punct culminant în agendele
internaţionale şi naţionale, există puţine strategii,
planuri de acţiune şi sisteme de monitorizare în
vigoare. Rolul societăţii civile în creşterea gradului de conştientizare, organizarea de consultări,
monitorizarea punerii în aplicare a politicilor. Cea
mai mare problemă este de aplicare a legii.
• Pentru unii cursanţi, în special cei tineri, găsirea şi
înţelegerea textelor legale de acest aspect este
destul de dificil. Luaţi în considerare pentru a
face aceasta cercetare şi pregătiţi texte simple,
scurte.
• Această activitate oferă posibilitatea de a vorbi
despre diferenţa dintre semnarea şi ratificarea
convenţiilor internaţionale. Majoritatea oamenilor
nu sunt conştienţi de cerinţele administrative şi
juridice ale convenţiilor. Cursanţii vor fi mai bine
echipaţi pentru a se organiza şi de a fi eficienţi în
exercitarea de presiuni asupra legiuitorilor care
să ratifice convenţiile şi aplicarea dispoziţiilor
care le-au semnat.
• Începe activitatea prin explicarea diferitelor niveluri de guvernamentale: regional ( de exemplu, la
nivelul UE, ONU) local, naţional şi la nivel mondial.
• Terminaţi activitatea cu o prezentare generală
a instrumentului de politică internaţională, care
a fost studiat. Aţi putea pune întrebări pentru a
stimula discuţia în clasă, cum ar fi: Bazat pe citirile voastre, credeţi că problema deşeurilor marine
ar fi mai gravă, fără acest instrument de politică
sau nu? Credeţi că instrumentul este aplicat în
mod eficient ?

• Această activitate trebuie efectuată în cazul în
care orarele de zi cu zi nu sunt o problemă, pentru a permite elevilor să se angajeze într -un mod
semnificativ.
• Exerciţiile de vizionare ne ajută să ne imaginăm
cazurile posibile (de model), spre deosebire de
preferate (ideale) şI de a descoperi credinţe şi
presupuneri care conduc viziunile noastre. Procesul le permite să practice reflecţia personală ( “
De ce cred asta ? Ce ma influentţat ? “). Să acorde
prioritate (prin exprimarea viziunea lor folosind 3
cuvinte), precum şi de a consolida abilităţile de
negociere şi comunicare. Cel mai important este
că această activitate conduce la un sentiment de
direcţie şi este un motivator puternic pentru ca
oamenii să modifice alegeri şi comportamente.
• Probabil elevii vor avea interpretări diferite şi viziuni a ceea ce constituie o “coastă durabilă“. de
exemplu - Un cursant poate prevedea o plajă
izolată cu prezenţă umană minimă, în timp ce
un altul, un port ocupat cu o mulţime de oameni,
bărci şi activitatea economică. Cursanţii trebuie
să fie încurajaţi să reflecteze asupra valorilor de
bază şi ipotezelor care stau la baza opiniile lor.
Ei trebuie să se gândească, de asemenea, la
diferenţele şi asemănările în rândul viziunile lor.

		

D3 Oportunitate pentru schimbare

Această activitate se bazează pe discuţiile care ar
putea atinge valorile personale şi trăsături de caracter. Din acest motiv, abordarea ar trebui să fie
raţională. Menţine un mediu de încredere în cadrul
grupului, astfel încât elevii să se simtă în siguranţă
în a se exprima şi a nu se simţi judecaţi. De asemenea, evită îndoctrinarea.
Sfaturi pentru realizarea obiceiurilor - rupe obiceiuri.
• Acţionează fără gândire - cunoscut sub numele
de “automatism “ - este o forţă motrice realizează
obiceiuri. Aceste acţiuni automate poat dura
mult. De fapt, cu cât este mai automată acţiunea,
cu atât mai puţin putem să răspundem la ea. Ca

rezultat, vom observa aceste acţiuni automate,
cum ar fi consumul spălarea mâinilor înainte de
prânz, etc
• Aceste acţiuni sau obiceiuri automate au loc întrun anumit context: tindem să facem aceleaşi lucruri în aceleaşi circumstanţe. De exemplu, vom
cumpăra o brioşă de la un anumit magazin de
cafea pe drumul spre lucru; facem jogging în fiecare sâmbătă dimineaţa. Fie că ne dăm seama
sau nu, cei din jurul nostru influenţează comportamentul nostru, uneori spre bine, uneori spre
rău. De exemplu, într-un mediu familial în care
membrii transportă gunoiul cu ei până când îl pot
elimina în mod corespunzător, aproape automat,
este foarte puţin probabil ca orice membru din
familie nu va face acest lucru.
• Zicala “vechile obiceiuri mor greu“ înseamnă că
obiceiurile vechi sunt dificil de schimbat. Chiar
dacă cineva decide conştient să elimine un obicei vechi pentru unul nou, este nevoie de voinţă
puternică, angajament şi practica în mod deliberat, repetat pentru a expune în cele din urmă un
fel de comportament automat.
• Perioadele de tranziţii din viaţă, de exemplu
mutarea, schimbarea de şcoală, oferă bune
oportunităţi pentru schimbare, deoarece în aceste perioade obiceiurile noastre sunt întrerupte
oricum.

D4 Acţiunea comună
• După Clean Up, încurajează elevii să “adopte“,
un comportament adecvat şi să repete acţiunea.
Acest lucru implică vizite regulate, menţinând
site-ul curat şi informarea comunităţii locale asupra valorii site-ului, impactul deşeurilor marine şi
cum să păstreze site-ul curat.
• Prelungirea activităţii: Bazat pe discuţia de închidere, care învaţă elevii să devină activi pentru a
aduce o schimbare în şcoală ( pentru a îmbunătăţi
procesul reciclare). Ei trebuie să se gândească la
modalităţi de a motiva şi angaja întreaga comunitate şcolară în activitate.

D5 Expunerea publică !
• Campaniile de sensibilizare oferă o serie de
oportunităţi de a lua activităţile şcolare în afara sălii
de clasă. Prin “ transmiterea“ mesajelor pentru familiile şi comunitatea locală, elevii dezvoltă abilităţi
de comunicare puternice şi abilităţi cognitive şi
cunoştinţele, ideile şi creativitatea în practică. De
fapt, astfel de activităţi dezvaluie aptitudini şi talente care nu sunt folosite adesea în clasă. În plus,
aceste tipuri de activităţi de informare, au ca scop,

să încurajeze elevii să lucreze ca parte a unei
echipe şi de a consolida un sentiment de miză
personală, responsabilitate şi auto- eficacitate .
• Sfaturi pentru Sarcina A: Unele aspecte care pot
rezulta în analiza cursanţilor în mesajele lor sunt:
simplitatea în proiectare; având un singur mesaj
simplu; o abordare plină de umor sau o combinaţie
de umor şi tragedi ; o doză de ironie ; folosind o
imagine cu adevărat şocantă ; apelând la riscurile
de sănătate şi de siguranţă pentru persoane; un
slogan inteligent; lipsa de texte, etc.
• Sfaturi pentru Sarcina B :
- Dacă elevii decid să proiecteze o campanie
în jurul unui instrument vizual (de exemplu,
un poster ) ar trebui să fie încurajaţi să ia în
considerare aspectele de mai sus (simplitate,
umor, etc.) Să alerteze despre problemele de
copyright dacă folosesc fotografii care nu sunt
facute de ai ( de pe Internet sau din altă parte ).
- Cursanţii trebuie să specifice identificarea grupului ţintă: modul de a proiecta o campanie în
jurul nevoilor lor, şi au mai multe şanse de a
aduce o schimbare prin campanie.
- Cursanţii trebuie să specifice obiectivele campaniei Este mai bine să începeţi cu un obiectiv
care ar fi realizabil pentru cursanţi (de exemplu,
reducerea la minimum a deşeurilor în şcoală).
După ce au realizat acest lucru ar putea lucra
cu entuziasm la obiective mai dificile (de exemplu, de minimizare a deşeurilor din cartier).
- În cazul în care elevii pot decide să organizeze
un concurs, este o bună modalitate de a implica mass-media locală şi a autorităţile, de a
le invita să fie în juriu sau de a lua parte la ceremonia de premiere.
- Documentaţia campaniei trebuie să fie corecte
şi valabile. Acesta ar trebui să ofere un mesaj
folosind cunoştinţele simple, de fapt, fără exagerare sau înfrumuseţare. Cursanţii se poate
referi la poveştile de suces în lupta împotriva
deşeurilor din alte regiuni sau ţări fără teama
de a menţiona eşecuri.
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