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Proiectul
MMARLITER promovează schimbul de 
informații, cunostințe si expertiză cu 
privire la starea mediului marin din 
bazinul Mării Negre. Acest lucru se 
realizează prin îmbunătățirea accesului 
public online la datele si instrumentele de 
date de monitorizare a mediului. 
Proiectul este un efort comun Black Sea 
NGO Network din Varna, Bulgaria, ONG 
Mare Nostrum din Constanța, România, 
Universitatea Aristotel din Salonic, 
Grecia, Centrul Stiințific Ucrainean de 
Ecologie a Mării Odessa, Ucraina si 
Academia Eco Marea Neagră din Batumi, 
Georgia. Cei cinci parteneri lucrează 
împreună pentru a îmbunătăți cooperarea 
transfrontalieră între diverse grupuri de 
părți interesate si pentru a îmbunătăți 
consolidarea capacităților pentru 
reducerea deseurilor marine din bazinul 
Mării Negre.

Date de monitorizare a mediului pentru Bazinul
Mării Negre si reducerea deseurilor marine
marliter.bsnn.org

Schimb transfrontalier
Instruirea regională privind utilizarea instrumentului TIC MARLITER a reunit 
părți interesate cheie din Bulgaria, Georgia, Grecia, România si Ucraina, 
reprezentând administrații naționale si locale, agenții de gestionare a apelor, 
autorități portuare si maritime, pescării, afaceri, institute de cercetare, 
mediul academic si ONG-uri. Instruirea a pus accentul pe monitorizarea de 
ultimă oră a deseurilor marine si pe procesul de integrare a datelor si 
informațiilor în procesul de elaborare adaptivă de politici pentru reducerea 
deseurilor marine. Printre temele importante s-au numărat implementarea 
instrumentelor si a măsurilor de politici pentru reducerea poluării cu deseuri 
marine în cele cinci țări. Oamenii de stiință si experții au discutat despre 
starea actuală a mediului Mării Negre si au prezentat statutul deseurilor 
marine la nivel național. Atât la nivel de cercetare, cât si la nivel de politici, 
inițiativele Uniunii Europene deschid calea către reducerea deseurilor marine. 
Acest lucru este vizibil în practicile si soluțiile implementate în mod egal în 

Concentrarea pe prioritățile naționale
Evenimentele naționale cu părțile interesate au analizat activitățile proiectului 
si produselor si serviciile de date disponibile pe portalul web. Resursele pentru 
activități de informare, educație si management disponibile acolo au fost 
promovate către administrații, oameni de stiință, experți si comunități din 
țările partenere. În funcție de politicile actuale si de discuțiile publice din cele 
cinci țări, evenimentele au abordat o gamă largă de probleme: de la 
îmbunătățirea colectării si reciclării separate a deseurilor solide până la 
eliminarea treptată a materialelor plastice de unică folosință; de la 
combaterea deseurilor plutitoare la îmbunătățirea facilităților de recepție 
portuară pentru tratarea deseurilor pescuite pasiv sau din pescuitul activ după 
deseuri. Partenerii proiectului au lucrat activ pentru a implica diverse grupuri 
de părți interesate în eforturi de colaborare pentru a aborda problemele 
complexe de gestionare a mediului si reducerea deseurilor marine. Un punct 
focal a fost urmărirea MARLITER si asigurarea unui impuls pentru acțiuni 
susținute către o stare mai bună a mediului Mării Negre.

Monitorizare deseuri marine Nou instrument interactiv Angajarea partilor interesate 
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Sesiunile de curs au familiarizat 
participanții cu caracteristicile principale 
ale mediului marin si cu metodele si 
instrumentele contemporane pentru 
monitorizarea mediului. O altă temă a 
fost aplicarea culturii civice si 
dezvoltarea abilităților pentru aplicarea 
acesteia. Bunele practici pentru 
reducerea poluării râurilor si mărilor cu 
deseuri s-au dovedit si ele populare în 
rândul tinerilor. Metodele interactive de 
predare, chestionarele, munca în grup si 
sarcinile practice au asigurat motivația si 
angajamentul tinerilor în problemele 
legate de deseurile marine.

Angajarea tinerilor
Cursurile online, bazate pe modulul de e-
learning, oferă oportunități pentru 
educația non-formală a tinerilor si 
voluntarilor pentru aprofundarea 
cunostințelor despre mări si oceane si 
înțelegerea cauzelor si impactului 
deseurilor plastice asupra mediului marin. 
Cursurile au fost oferite în limba fiecăreia 
dintre cele cinci țări care fac parte din 
proiect si adaptate la contextul 
participanților. Formularul online a permis 
si implicarea studenților care locuiesc în 
teritoriu, ajungând astfel la un public mai 
larg.

·Mediul marin – principalele caracteristici ale ecosistemelor Mării Negre
·Cultura civică – abordări si tipuri de activități 

·Politica regională pentru protecția mediului marin
·Obiective si metode de monitorizare a mediului
·Monitorizarea deseurilor de pe plajă – cum putem contribui cu toții
·Ce se întâmplă când deseurile marine plutesc la suprafață, se scufundă pe 
fundul mării sau se dezintegrează în particule microscopice
·Impactul asupra mediului, cel economic si cel social al poluării cu deseuri 
marine
·Ce măsuri putem lua pentru a reduce deseurile marine la nivel european, 
regional si național si prin alegerile noastre de zi cu zi

E-learning
Modulul e-learning este o parte esențială a instrumentului TIC. Acesta îsi 
propune să ofere tinerilor o înțelegere mai profundă a mediului marin, să îi 
ajute să-si dezvolte abilitățile de a participa la cultura civică si să-i susțină în 
deciziile zilnice de reducere a gunoiului marin. Cursurile de e-learning, 
folosind materiale din modul în limbile locale, se desfăsoară cu succes în toate 
țările proiectului. Materialele de învățare acoperă o serie de teme despre 
mediul marin adecvate educației non-formale. Fiecare temă este dezvoltată 
într-o scurtă prezentare sau într-un scurt videoclip si este elaborată în 
continuare prin teste, sarcini si sugestii pentru activități în aer liber sau în 
clasă. Printre temele majore se numără:

Instruirea formatorilor

Fiecare partener de proiect a organizat o 
instruire națională a formatorilor, 
familiarizând participanții cu resursele 
pentru educația non-formală si cu setul 
de instrumente mai mare, dezvoltat în 
cadrul MARLITER. Instruirile conțineau o 
introducere în aplicarea informațiilor 
spațiale pentru educația de mediu; 
prezentarea instrumentului TIC si 
funcționarea acestuia; precum si bune 
practici pentru reducerea deseurilor 
marine. Sesiunile dedicate culturii civice 
si utilizării modulului de e-learning al 
proiectului au oferit informații pentru 
viitorii formatori despre mări si oceane. 
Acolo unde condițiile de sănătate publică 
au permis, participanții au primit 
experiență practică în aer liber în 
monitorizarea deseurilor de pe plajă.

Consolidarea capacităților pentru tineri 
include activități care vizează implicarea 
studenților, voluntarilor, profesorilor, 
profesorilor universitari, activităților de 
mediu si comunitari în educația marină 
non-formală. Un prim pas este pregătirea 
viitorilor educatori. 
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