„Să știi mai multe despre Marea Neagră, să fii mai bun!“
În săptămâna 1-5 aprilie 2013 („Să știi mai multe, să fii mai bun!“), Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa“ Constanța a primit vizita unor grupuri de elevi
din județul Constanța, care au desfășurat activități educaționale extrașcolare.
Reprezentanții INCDM au primit peste 100 de elevi de la Liceul Teoretic „Decebal“ Constanța,
Colegiul Național „Mihai Eminescu“ Constanța, Școala Gimnazială „I.L. Caragiale“ din
Medgidia și Școala Gimnazială „Nichita Stănescu“ din Mereni, alături de profesorii lor. După o
prezentare a activității de cercetare a Institutului (inclusiv proiecte majore - CoCoNET și
PERSEUS) și a Rezervației Marine de la Vama Veche - 2 Mai, au urmat discuții libere referitoare
la mediul marin și importanța protejării acestuia. La final, elevii au vizitat colecția muzeografică
a INCDM, care conține exemplare conservate de pești din toate oceanele lumii.
De asemenea, între INCDM și unitățile de învățământ s-au încheiat protocoale de colaborare.
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„Know more about the Black Sea, be better!“
During the week 1-5 April 2013 (“Know more, be better!“), the National Institute for Marine
Research and Development “Grigore Antipa“ Constanța was visited by groups of students from
the Constanța County, carrying-out informal education activities.
NIMRD’s representatives welcomed more than 100 students from the “Decebal“ Theoretical
High-School Constanța, the “Mihai Eminescu“ National College Constanța, the “I.L.
Caragiale“ Middle School of Medgidia and the “Nichita Stănescu“ Middle School of Mereni,
along with their teachers. After a description of the research activity of the Institute (including
major projects - CoCoNET și PERSEUS) and of the Vama Veche - 2 Mai Marine Reserve, we
discussed freely about the marine environment and the importance of preserving it. In the end,
the students visited NIMRD’s museum collection, containing preserved fish specimens from all
world oceans.
In addition, collaboration protocols were concluded between NIMRD and the educational
institutions.
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