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CONCURS DE VIDEOSPOTURI 

PE GUSTUL TAU  
 

Asociația APDD-Agenda 21 organizează un concurs 

național de videospoturi sociale pentru elevii și cadrele 

didactice din școlile implicate în proiectul EAThink 2015. 

Concursul vizează realizarea unui spot video de 30 de 

secunde, pe teme legate de consumul responsabil, 

sisteme alimentare sustenabile și dreptul la hrană. 

Actualele sisteme alimentare dominante au un impact 

negativ asupra mediului și asupra sănătății oamenilor. 

Drepturile consumatorilor și ale producătorilor sunt 

amenințate zi de zi.  

Concursul ”Pe gustul tău” face parte din proiectul EAThink 

2015, un proiect care își propune să educe elevii și cadrele 

didactice din Europa pentru a răspunde provocărilor 

dezvoltării globale.  

Înscrierea se face foarte simplu, pe email, urmând pașii din 

Regulamentul de concurs. Tot ce aveți de făcut este să 

realizați un spot video cu o durată de maximum 30 de 

secunde și să completați formularul de înscriere. Puteți 

descărca toate documentele de pe site-ul EAThink 2015: 

www.eathink2015.org/ro/.  

 

 

Dragi realizatori de filme, fiți amuzanți, contemplativi, 

șocanți sau triști și distrați-vă realizând scurte proiecte 

cinematografice cu mesaje care să aibă impact și să 

determine o acțiune socială.  

Voi nu vindeți un produs, ci o cauză. Ce vinzi este tema 

despre care vrei să vorbești, care reprezintă  fondul, cauza 

pe care ți-ai ales-o, cum transmiți ce vrei să spui, este 

forma. Ca să ajungă la un public numeros trebuie să te 

gandești cum poate mesajul tău să fie înțeles de cât mai 

multa lume, în timpul cel mai scurt.  

Așadar, faceți echipe de minimum 5 persoane și, alături de 

profesorul coordonator, porniți în această aventură care să 

vorbească despre cum ar arăta lumea producției, 

distribuției și consumului de hrană ”pe gustul vostru”.  

Data limita pentru trimiterea documentelor de înscriere 
alături de spotul realizat este: 
28 februarie 2017, ora 23:59. 

 
Informații și contact: 

eathinkromania@gmail.com 
 

  

 

Apel   pentru   scoli 


