
DOBRODOŠLI
Na uvodnem jesenskem dogodku projekta 
„Mikroplastika – jutrišnji makro problem“



Uvodni pozdrav

Dermol svetovanje, Litija
Fakulteta za varstvo okolja, Velenje (prej VŠVO)
CSIG Taranto, Italija



Dogodek snemamo

Zaradi dokaza o izvedbi dogodka za potrebe Erasmus+

Na posnetkih se vidi le predavatelje/govorce ter predstavitev



Kaj bomo delali danes?

Nekaj besed o projektu Mikroplastika
Kaj smo v projektu naredili do sedaj 
Prikaz E-učilnice, ustvarjene v projektu Mikroplastika
Tekmovanje za najboljši video na temo „Svet brez 
mikroplastike“
Zaključek + diskusija



Zakaj smo šli v projekt?

Mikroplastika danes predstavlja zelo pomemben problem, 
o katerem se premalo ve in premalo govori
Skušamo povečati zavedanje ljudi o problemu in poiskati
zanimive rešitve



Projektne aktivnosti

5 webinarjev (od januarja do maja 2022), vsak bo posvečen
enemu vidiku problema mikroplastike
5 spletnih učilnic z gradivi kot pomoč učiteljem pri delu
Tekmovanje ekip dijakov/študentov v pripravi najboljšega
videa na temo “Svet brez mikroplastike”



Webinarji

1. (19.1.2022): Abeceda mikroplastike – od makroplastike do 
mikroplastike

2. (16.2.2022): Mikroplastika v domačem okolju in njena
uporaba v izdelkih

3. (16.3.2022): Mikroplastika v poslovnem okolju
4. (20.4.2022): Globalni problemi plastičnih odpadkov
5. (18.5.2022): Okoljska usoda in vplivi mikroplastike na 

različne ekosisteme



Kaj smo obdelali na webinarjih?
dr. Anja Bubik, Fakulteta za varstvo okolja 



Kaj smo v projektu ustvarili do sedaj
dr. Valerij Dermol



E-učilnice v slovenskem jeziku
mag. Alenka Dermol



Slovenske E-učilnice

Dostopne na naslovu www.znanje.biz
V pomoč učiteljem, dijakom in študentom
Želimo, da bi bili vsi slovenski materiali s področja 
mikroplastike pregledno zbrani na enem mestu

http://www.znanje.biz/


Prispevki dijakov in študentov

E-učilnice vsebujejo tudi gradivo, ki so ga pripravili dijaki 
in študentje:
Mikroplastika v zobnih pastah – Gimnazija Kamnik
Mikroplastika včeraj, danes in jutri – Višja prometna šola 
Maribor
Mikroplastika v zobnih pastah – III. Gimnazija Maribor
Sintetična vlakna v oblačilih – III. Gimnazija Maribor
Mikroplastika iz tekstila - Srednja šola Izola



Prispevki učiteljev

E-učilnica vsebuje tudi prispevke učiteljev (prof. Kristina 
Glavina iz SŠ IZOLA – še posebej hvala!)

Prosimo za testiranje E-učilnic – vprašalnik: 1ka 



Video tekmovanje: „Svet brez mikroplastike“
mag. Alenka Dermol



Najboljši video na temo:

Svet brez mikroplastike



Video tekmovanje

Uvodni dogodek: danes
Čas za ustvarjanje videov: od sedaj pa do 22. januarja
Zaključni online dogodek s pregledom ustvarjenih videov in 
razglasitvijo najboljših (15. marec 2023 v Ljubljani)
Zaključni dogodek – zabava v živo s podelitvijo nagrad
najboljšim ekipam v Ljubljani v Trampolin centru WOOP
(april 2023) 



Sodelovanje v tekmovanju

Ekipe, ki smejo biti sestavljene iz do 3 tekmovalcev
Vsaka ekipa lahko sodeluje z enim videom
Število ekip s posamezne šole ni omejeno



Video izdelek

Video, ki se nanaša na vsebino mikroplastike ter varovanja
okolja
Kreativnost je v celoti prepuščena tekmovalcem
Trajanje od 3 – 6 minut
Resolucija full HD (1920 x 1080 px)
Dovoljeni formati: MP4, MOV, AVI
Upoštevanje avtorskih pravic!



Kako oddam svoj video?

Na spletni strani projekta www.microplastics.today
Zavihek „Competition“
Naloži video / Upload your video – naložite video ter vse 
potrebne podatke

http://www.microplastics.today/




Kriteriji za ocenjevanje videov

80% ocene prinaša ocena strokovne komisije:
Originalnost videa (20 %)
Skladnost vsebine s projektom Mikroplastika (20 %)
Tehnična izvedba (20 %)
Sporočilnost (20 %)

Preostalih 20 % prinaša ocena publike – všečki na YouTube



Všečki na kanalu YouTube

Projekt ima svoj YouTube kanal 
Poseben seznam predvajanja (playlist) Video tekmovanje
1.2.2023 bodo na ta kanal naloženi vsi videi
Februar: čas za pridobivanje všečkov



Kaj pa jezik videa?

Lahko je v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku
Že zaradi načina ocenjevanja – všečkanja videov na kanalu 
YouTube se splača, da je vsaj delček tudi v angleškem jeziku 
(podnapisi, nadnapisi, govor, …)
Gledalci bodo iz obeh držav (Slovenije in Italije) 



Časovnica tekmovanja

Pričetek: oktober 2022
Oddaja video izdelkov: najkasneje do 22.1.2023
Ocenjevanje in pridobivanje všečkov: 1.2.2023 – 28.2.2023
Objava rezultatov in zaključni online dogodek: 15.3.2023
Zaključni dogodek v živo za najboljše ekipe: april 2023 v 
Trampolin parku WOOP v Ljubljani



Kje so zbrani vsi podatki?

Spletna stran projekta www.microplastics.today
Zavihek Competition

http://www.microplastics.today/


Kaj pa nagrade?

Nagrade prejmejo avtorji najboljših 10 videov
Najboljših pet ekip: vsak udeleženec dobi bon za 40 € (na 
ekipo oziroma na video do 120 €)
Šesto do deseto mesto – praktične nagrade
Zabava – srečanje v Trampolin parku WOOP v Ljubljani za 
najboljše tekmovalce
Zanimive nagrade podjetij – sponzorjev tekmovanja





Kontakt za vsa vprašanja:

alenka@dermol.si



Zaključek in diskusija


