
Mikroplastika postaja globalni ekološki problem: borimo se 
proti njej skupaj, preden bo prepozno!

Natečaj: “Za prihodnost brez mikroplastike”

Natečaj bo mlade spodbudil, da 
sami podrobneje raziščejo temo, 
razmislijo in predstavijo svoje ino-
vativne ideje o reševanju pomemb-
nega problema mikroplastike.
Na natečaju bodo sodelovale man-
jše skupine dijakov. Ta aktivnost 
bo pripomogla tudi k izboljšanju 
digitalnih veščin mladih; v celoti bo 
potekala spletno, končni izdelek pa 
bodo video posnetki. Pred pričet-
kom natečaja bo udeležencem na 
voljo tudi delavnica o ustvarjanju 
video posnetkov.

Učenci in učitelji bodo tako imeli 
možnost, da širši javnosti pokažejo 
in predstavijo svoje možne rešitve 
problema mikroplastike.
Skupine, ki bodo pripravile video 
posnetke z najboljšimi in najbolj za-
nimivimi rešitvami, bodo nagrajene.
Več informacij o natečaju bo obja-
vljenih na spletni strani projekta in 
Facebook strani.

Povežite se z nami

https://microplastics.today/



Namen in glavni cilji projekta

S pomočjo projekta želimo poveča-
ti ozaveščenost o mikroplastiki med 
mladimi, učitelji in izobraževalnimi 
ustanovami. Učiteljem bi radi ponudi-
li kakovostno učno gradivo, ki bi ga la-
hko uporabljali v šolah kot kurikular-
ni ali obšolski učni vir. Prav tako pa 
bi radi spodbudili razpravo o tej temi 
v širši javnosti, ki bi morda vodila k 
razmisleku o možnih rešitvah prob-
lema.

Projekt se osredotoča na štiri glavne 
cilje:

 • razumevanje, kaj je mikroplastika
 • načini vstopa mikroplastike v 
naše okolje

 • kakšna tveganja predstavlja 
mikroplastika za naše okolje in 
zdravje

 • kakšni so načini za preprečevanje 
prihodnje množične 
kontaminacije z mikroplastiko.

Ciljne skupine

Glavne ciljne skupine projekta so:
 • srednješolci
 • srednješolski učitelji
 • širša javnost

Osnovne informacije o projektu

Pričetek projekta: 1.11.2021
Trajanje projekta: 18 mesecev
Zaključek projekta: 1.5.2023
Ključni ukrep: KA2 – manjša partner-
stva

Nacionalna agencija organizacije pri-
javiteljice: SI01 - CMEPIUS “Center 
Republike Slovenije za mobilnost in 
evropske programe izobraževanja in 
usposabljanja”

Pričakovani rezultati projekta

1. Razvoj 5 spletnih tečajev o mikro-
plastiki, ki služijo kot medij za 
ozaveščanje;

2. Razvoj visokokakovostnih dida-
ktičnih materialov in digitalnih 
učnih medijev;

3. Aktiviranje mladih bodočih 
strokovnjakov za prepoznavanje 
inovativnih idej, kako se lotiti prob-
lema mikroplastike; 

4. Promocija problema mikroplastike 
in rešitev problemov v okviru izo-

braževanja in usposabljanja;
5. Uvajanje novih učnih pristopov s 

prenosom znanja in dobrih praks v 
izobraževanje in usposabljanje.

Projektne aktivnosti

WEBINARS 1. Osnove mikroplastike s poudar-
kom na tem, kako prepoznati, 
opisati in postaviti vlogo mikro-
plastike v družbi ter razumeti 
njeno usodo v okolju;

2. Mikroplastika v domačem okolju 
in njena uporaba v izdelkih (npr. 
izdelki za osebno nego, kozmeti-

ka, tekstilni izdelki itd.);
3. Mikroplastika v poslovnem okol-

ju (proizvodnja, vzdrževanje, 
recikliranje…);

4. Globalni problemi plastičnih 
odpadkov;

5. Okoljska usoda in vplivi mikro-
plastike na različne ekosisteme.

SPLETNI TEČAJI Razvoj spletnih tečajev na temo 
mikroplastike in onesnaževanja s 
številnimi sodobnimi učnimi multi-

medijskimi gradivi.

DISEMINACIJSKI 

DOGODKI

Diseminacijski dogodki bodo ime-
li ključno vlogo pri pridobivanju 
novih udeležencev in širjenju idej 
o onesnaževanju z mikroplastiko. 
Služili bodo tudi kot mejniki pri 
pregledu napredka projekta. Vsak 
izmed dogodkov se bo osredotočil 
na trenutne projektne aktivnosti.

Organizirani bodo v naslednjih 
mesecih:

 • november 2021
 • maj 2022
 • oktober 2022
 • april 2023


