Maj 2021

Filmtävling

Lunds Naturskyddsförenings filmtävling
Information till lärare
Dagens värld kan kännas mörk inte minst för ungdomarna, som ständigt stöter
på nyheter om miljöproblem, utrotning av djurarter och följderna av den globala
uppvärmningen. Att föreställa sig ett hållbart samhälle kan kännas nästan
omöjligt. Det är ändå detta Naturskyddsföreningen vill uppmana till genom sin
filmtävling: att få eleverna att fundera på frågor kring ett framtida hållbart liv,
och vägen dit.
Tävlingen är uppdelad i tre grupper: gymnasister, högstadieelever och
mellanstadieelever. I varje grupp kommer det – om vi får in tillräckligt många
bra bidrag – att finnas priset på 4000, 3000, 2000 och 1000 kr. De tolv vinnande
filmerna kommer också att läggas ut på Youtube. Även övriga inskickade bidrag
kan komma att publiceras eller förevisas, men detta garanteras inte.
Föreningens önskan är att belöna filmer som inte skönmålar läget men ändå
bärs av en vilja till förändring. Filmerna skulle kunna berätta om en tänkt, mer
hållbar framtid, presentera någon vardagshjälte som lever hållbart, berätta om
något miljöproblem eller någon del av lundanaturen som ungdomarna känner
särskilt för, eller spegla hur man känner sig inför de stora utmaningar vi står
inför.
Vi tänker oss att filmprojektet kan tas in i olika ämnen, t ex biologi,
samhällskunskap eller bild, beroende på var det finns intresserade lärare.
Priserna kommer att betalas ut klassvis och inte individuellt, eftersom vi
hoppas att hela klassen kommer att diskutera sig fram till en eller flera
filmidéer. På så viss kan hållbarhetsfunderingarna nå alla elever, även om bara
ett par elever i en klass som står för själva filmandet.
Filmerna ska vara 5-10 minuter långa och bedömas av en jury som representerar
bl.a. Lunds Naturskyddsförening och Naturskolan. Vi vill ha in filmerna senast
den 1 december, och hoppas kunna vara klara med valet av vinnare i mitten av
januari.
Mer information om hållbar utveckling finns på länkarna nedan, där den första
är avsedd för gymnasiet och den andra för högstadiet.
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/01-hallbarutveckling/Gymnasieskola/902-Hallbar-utveckling-GY
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/01-hallbarutveckling/Grundskola/901-Hallbar-utveckling
Frågor om tävlingen kan ställas till
Patrik Gyland, tel 0708-53 08 31 och patrik@progressaplus.se, eller
Ingela Björck, tel 0736-69 62 92 och ingela.a.e.bjorck@gmail.com.
Vi vill också gärna få veta vilka klasser som nappat på utmaningen och kommer
att göra filmer – detta för att vara beredda på hur många filmer vi kan vänta oss.
Mejla till lund@naturskyddsforeningen.se och berätta om ni kommer med!
Välkomna!

