INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Apa pe care ne-o dorim: de la moștenire la
viitor
Concursul cu premii pentru elevi - ediția II
Scopul concursului cu premii pentru tineret Apa pe care ne-o dorim este să exploreze
moștenirea culturală şi patrimonială a apei din perspectiva tinerilor, prin prisma Agendei 2030
și a obiectivelor de dezvoltare sustenabilă.
Prin acest concurs, care se desfășoară în perioada ianuarie – mai 2021, Rețeaua Globală a
Muzeelor de Apă - WAMU-NET dorește să întărească legătura între activitățile educaționale
desfășurate de toți membrii săi, inclusiv Casa Apei din Târgu Mureş, implicând în mod activ
vizitatori tineri ca povestitori proactivi a viitorului nostru lichid.
Cum putem inspira o nouă paradigmă a apei, comportamente și atitudini pentru a fi mai
respectuosi cu natura și resursele de apă limitate? Care sunt acele mici gesturi și soluții
revoluționare, operabile care să contribuie la reevaluarea utilizării, în mod sustenabil, a
patrimoniului nostru hidrologic?
CONCURSUL ANTERIOR ȘI EDIȚIA II - 2021
În anul 2020, prin intermediul Concursului, Rețeaua Globală a reușit să implice multe școli și
elevi în activitățile desfășurate în cadrul muzeelor apei din lume. Unul dintre rezultatele
Concursului a fost realizarea unei Expoziții Digitale disponibile pe www.watermuseums.net.
De asemenea, WAMU-NET a realizat 2 clipuri și 20 de scurtmetraje care transmit mesajul
participanților la prima ediuție a Concursului și propunerile lor cu privire la sustenabilitatea
resurselor de apă, şi care evidențiează rolul Rețelei Globale în promovarea conștientizării
informate asupra acestor resurse. Clipurile și scurtmetrajele pot fi vizionate pe Vimeo sau
Facebook - https://vimeo.com/453328289.
Ediția din anul 2021 a Concursului se va derula în aceleași etape ca cel de anul trecut, și include
următoarele activități:
1. Activități educaționale cu scopul de a realiza lucrări tematice (desene, tablouri, clipuri
etc.) în vederea participării la Concurs, sub îndrumarea și coordonarea cadrelor
didactice și în cooperare cu reprezentantul muzeului afiliat WAMU-NET – Casa Apei din
Târgu Mureş.
2. Ceremonie de decernare a premiilor și seminar online pentru anunțarea câștigărilor
Concursului (mai 2021).
1

SUBIECT
Apa - Moștenirea mea dragă și obiectivele de dezvoltare durabilă
PARTICIPANŢI
Concursul se adresează școlilor, instituțiilor de învățământ (atât formale, cât și informale) și
organizațiilor societății civile din întreaga lume și este limitat la două categorii de vârstă:
 elevi cu vârste cuprinse între 6-12 ani (învățământ primar)
 elevi cu vârste cuprinse între 13-18 ani (învăţământ gimnazial/liceal).
Cu ajutorul învăţătorilor / profesorilor lor (responsabililor), elevii sunt încurajați să-și trimită
lucrările (un desen, o fotografie sau un scurt videoclip) către Casa Apei din Târgu Mureş afiliată rețelei globale WAMU-NET.
ÎNSCRIERI
Doar înscrierile de următoarele tipuri sunt admise la concurs:
1. Desene inclusiv lucrări individuale și lucrări colective
2. Fotografii inclusiv lucrări individuale și lucrări colective
3. Scurtmetraje și/sau animații (durata de maxim 2 minute)
4. Compuneri sau slogane (în limba maternă cu traducere în limba engleză)
5. Peisaje sonore (fundaluri muzicale) și piese muzicale (inclusiv piese muzicale tradiționale /
muzică populară cu tematica apei)
TERMEN LIMITĂ, FORMULAR DE ÎNREGISTRARE, TERMENI ȘI CONDIȚII
Lucrările se vor transmite până cel târziu în data de 30 aprilie 2021, către Casa apei din Târgu
Mureş – afiliată WAMU-NET, prin una dintre următoarele modalităţi:
 prin e-mail: casaapei@aquaserv.ro
 prin poștă la adresa: str. Verii nr. 44, cod poştal 540084, Târgu Mureş.
Acestea trebuie să includă:
(1) formularul de înregistrare
(2) o singură lucrare
Doar o singură lucrare poate fi prezentată de un elev/colectiv.
Formularul de înregistrare conține și formularul Termeni și condiții în vederea participării la
Concurs (disponibil aici tradus în română, sau pe siteul thewaterwewant.watermuseums.net/).
Fiecare lucrare trebuie să fie prezentată cu un titlu concis și o scurtă descriere (maximum 200
de cuvinte). Este obligatoriu să furnizați subtitrări în limba engleză pentru toate lucrările
depuse (inclusiv pentru descrieri și dialoguri). Lucrările fără traducere în engleză nu vor fi luate
în considerare.
SELECTAREA FINALĂ A LUCRĂRILOR PENTRU EXPOZIȚIA DIGITALĂ ON-LINE
Toate lucrările realizate de elevi sau colective de elevi vor fi transmise către Casa Apei din Târgu
Mureş - afiliată WAMU-NET, până cel târziu în data de 30 aprilie 2021.
Casa Apei din Târgu Mureş va selecta maxim 6 lucrări finale dintre toate lucrările transmise.
Doar cele 6 lucrări selectate de către muzeul afiliat WAMU-NET vor fi incluse în cea de-a II
ediția a Expoziției Digitale ca rezultat al Concursului.
Dintre lucrările selectate de muzeele membre ale reţelei WAMU-NET vor fi desemnți
câștigătorii și mențiunile speciale. Anunțarea câștigătorilor finali pentru fiecare categorie va fi
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prezentată de Juriu în perioada mai și iunie, în cadrul unui seminar online la care vor participa
reprezentanți UNESCO, cadre didactice și muzee din toată lumea. Cu această ocazie va fi
lansată și Expoziția Digitală 2021.
RESURSE ONLINE PENTRU CADRELE DIDACTICE
Resursele educaționale pentru cadrele didactice interesate de a dezvolta subiecte specifice
patrimoniului și utilizării sustenabile a resurselor de apă sunt puse la dispoziție pe site-ul
www.watermuseums.net pentru a inspira și sprijini școlile, cadrele didactice și muzeele în
dezvoltarea propriilor proiecte.
INSTRUMENTE
Setul de materiale pentru cea de-a II a ediție include:
1. Invitația de participare
2. Formular de înregistrare împreună cu Formularul Termenii și condiții
3. Prezentare PowerPoint
Acestea pot fi vizionate sau descărcate de pe site-ul watermuseums.net/the-water-we-want/
Materialul PowerPoint se adresează cadrelor didactice și muzeelor participante și, pe lângă
prezentarea celei de-a II a ediții a Concursului, permite organizarea de activități online care să
stimuleze interesul și participarea elevilor.
CALENDAR
 30 aprilie 2021: Termen limită pentru depuneri (care trebuie trimise doar de către
fiecare responsabil educator via e-mail sau postă către Casa Apei din Târgu Mureş afiliată la WAMU-NET);
 10 mai 2021: Termen limită de selecție a lucrărilor (maximum 6) de către muzeul afiliat
WAMU-NET și transmiterea către Secretariatul Rețelei WAMU-NET;
 Mai-iunie 2021: Anunțarea căștigătorilor și a amențiunilor speciale;
 Iunie-septembrie 2021: Lansarea celei de-a II a Campanii de comunicare (probabil).
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Pentru mai multe informații contactați Casa Apei din Târgu Mureş - afiliată la WAMU-NET,
persoană de contact Lazăr Ana-Maria, tel. 0742 218 529, email: casaapei@aquaserv.ro.
Reţeaua globală a muzeelor de apă
Rețeaua globală a muzeelor de apă (WAMU-NET) este o organizație non-profit avizată de
către Programul Hidrologic Internațional al UNESCO ca inițiativă care vizează conștientizarea
patrimoniului nostru prețios al apei. Organizația are ca scop coordonarea activităților
muzeelor și instituțiilor de apă care se ocupă de gestionarea apei din întreaga lume, prin
promovarea valorilor fundamentale ale patrimoniului apei moștenite, atât naturale cât și
culturale, tangibile și intangibile. Rețeaua globală încearcă să găsească soluții la provocările
actuale ale apei prin conectarea practicilor de gestionare a apei din trecut și prezent la
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDGS). Toți membrii WAMU-NET sunt angajați în
promovarea unei noi etici a apei, reconectarea umanității la moștenirea tangibilă și
intangibilă a apei, inclusiv dimensiunile sale sociale, culturale, artistice și spirituale.
www.watermuseums.net
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Angajamentul membrilor WAMU-NET
Toți membrii WAMU-NET vor promova și disemina această competiție ca parte integrantă a
activităților lor educaționale permanente, prin intermediul instrumentelor de comunicare
dedicate și a buletinelor informative, pentru a încuraja participarea și a crește
conștientizarea asupra celei mai de preț surse de viață și a patrimoniului hidro la nivel
mondial.
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