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în cadrul evenimentul care a avut loc la 30 martie 2022, a fost
lansată oficial aplicația de monitorizare a plasticului în școli 
 Plastic Footprint APP, și s-s anunțat viitorul concurs inter-școlar
și  pachet de activități STEAM-Box.
În total, au participat 40 de profesori din șapte țări (Finlanda,
Italia, Grecia, Malta, Olanda, România, Spania), dintre care 39 față
în față și unul online. Proveniența lor a fost diversă, de la profesori
din școli primare și secundare, școli VET, experți în EDD, ONG-uri,
muzee, stagiari, studenți universitari, plus un elev de liceu.
În timpul seminarului, participanții au testat aplicația și au discutat
despre potențialul acesteia de utilizare în diverse contexte
educaționale. În plus, s-au discutat provocările cu care se
confruntă școlile în ceea ce privește eliminarea treptată a
materialelor din plastic și s-a propus o serie de intervenții
educaționale pentru a întâmpina această provocare. 

În cadrul evenimentului a fost subliniat faptul că un astfel de proces de învățare poate fi
complex, orientat spre proces, holistic, practic și social. Acest aspect nu ar trebui să îi
împiedice pe profesori din a acționa, deoarece în orice școală - indiferent de locul în care se
află și de provocările cu care se confruntă, există numeroase aspecte de îmbunătățit în
gestionarea deșeurilor din plastic.
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PERSPECTIVE



Întâlnirea de o zi și jumătate, organizată în zilele de 31
martie și 1 aprilie 2022 și găzduită cu amabilitate de Școala

Themistoklis din Pireu, a avut loc pentru a monitoriza
progresul proiectului și pentru a discuta următoarele etape

ale acestuia. 
 

După lansarea oficială a aplicației de monitorizare a
amprentei de plastic, care va fi introdusă de acum începând

de acum în școlile partenere și nu numai, proiectul se va
concentra pe următoarele rezultate importante, și anume

Concursul școlar și materialul educațional STEAM-Box.
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ANUNȚ 

Aplicația a fost finalizată și este funcțională în toate
limbile partenere! Sunteți nerăbdător să o folosiți cu
elevii dumneavoastră pentru a monitoriza utilizarea
materialelor plastice în școala dumneavoastră? 
Aflați cum accesând:

A DOUA ÎNTÂLNIRE A PARTENERILOR DE
 PROIECT IN PIREU, GRECIA

8 partneri din: EL · IT · MT · NL · RO

https://plasteam.eu/o1-plastic-footprint-for-primary-school/
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