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?wiat z plastiku
We wspó?pracy ze Stowarzyszeniem Korona Pó?nocnego Krakowa, zrealizowali?my projekt edukacyjny „?wiat z
Plastiku”, skierowany do Gimnazjalistów, realizowany w ramach konkursu grantowego „Tworzywa sztuczne w
ró?nych zastosowaniach to oszcz?dno?? energii i zasobów naturalnych”, finansowanego przez Fundacj?
PlasticsEurope Polska, w ramach konkursu organizowanego przez Fundacj? Nasza Ziemia.
Podczas warsztatów edukacyjnych i zaj?? terenowych, uczestnicy projektu uczyli si? rozró?nia? podstawowe
rodzaje tworzyw, poznali cykl ich ?ycia od surowca poprzez produkt do surowca wtórnego i metod jego
wykorzystania. Projekt pokazywa? m?odzie?y tworzywa jako materia?y konstrukcyjne, elementy samochodów,
domowych instalacji. Uczniowie mieli okazj? zobaczy? proces powstawania tworzyw sztucznych z surowców
naturalnych jak i wtórnych, czyli jak mo?na efektywnie wykorzysta? odpady. Mieli okazj? zetkn?? si? z
przedmiotami wykonanymi w ca?o?ci lub w cz??ci z surowców wtórnych, pó?produktami (granulaty, regranulaty,
p?atek PET i inne). Podczas odwiedzin na Sk?adowisku i Sortowni Odpadów Komunalnych Barycz w Krakowie
uczniowie zobaczyli jak wielkie nak?ady pracy oraz nak?ady finansowe potrzebne s? do zagospodarowania
odpadów w sposób niezagra?aj?cy ?rodowisku.

Celem projektu by?o zainicjowanie dzia?a? edukacyjnych d???cych do wskazania obecno?ci tworzyw sztucznych
w codziennym ?yciu cz?owieka. Edycj? pilota?ow? obj?li?my 6 szkó? gimnazjalnych z terenu dzia?ania
Stowarzyszenia Korona Pó?nocnego Krakowa po jednej z ka?dej gminy wchodz?cej w sk?ad Lokalnej Grupy
Dzia?ania. Uczestnicy projektu odbyli wyjazd szkoleniowy, którego celem by?o pokazanie przebiegu procesu
technologicznego produkcji elementów z tworzyw sztucznych zarówno z surowca naturalnego jak i z
odpadów. Doszli?my do zadawalaj?cego wniosku, ?e warto by?o prowadzi? szkolenia, gdy? wiedza, któr?
zdobyli gimnazjali?ci b?dzie nasz? cegie?k? w budowaniu zrównowa?onego rozwoju.
Projekt realizowali?my przy wsparciu finansowym Fundacji Nasza Ziemia i PlasticsEurope Polska.
Wi?cej o projekcie: ?wiat z plastiku [1]

Source URL: https://srgz.zielonki.pl/aktualno%C5%9Bci/%C5%9Bwiat-z-plastiku
Links
[1] https://srgz.zielonki.pl/projekty/%C5%9Bwiat-z-plastiku

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu ?wiadczenia us?ug na najwy?szym poziomie, w tym w sposób dostosowany do
Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie? przegl?darki dotycz?cych cookies oznacza, ?e b?d?Page
one 1 of 1
zamieszczane w Twoim urz?dzeniu. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami
przegl?darki.

