ΑΝΤΊ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ, ΤΙ ΛΈΤΕ ΓΙΑ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ;
OER: UPCYCLING AND SUSTAINABLE BASED THINKING

Στόχος και πεδίο
εφαρμογής

· Εισαγωγή στην ανακύκλωση και στη βιώσιμη σκέψη
· Επισημάνετε τις δυνατότητες των απορριμμάτων ως πόρους για νέα προϊόντα
· Εφαρμογή μεθόδων ανακύκλωσης όσον αφορά τα απόβλητα μόδας για την καλύτερη κατανόηση των
δυνατοτήτων των απορριμμάτων ως πόρους στον τομέα της μόδας

Ερώτηση
δραστηριότητας

Πώς θα μπορούσαν τα αχρησιμοποίητα αντικείμενα ή τα σκουπίδια να γίνουν πηγή για ένα νέο προϊόν;

· Εξοικειωθείτε με το εύρος της ανακύκλωσης
· Αναπτύξτε πρακτικές δεξιότητες για ανακύκλωση
· Βελτίωση των ικανοτήτων ομαδικής εργασίας μεταξύ των μελετητών

Μαθησιακοί
στόχοι

Κατηγορίες

Βιωσιμότητα

Υποστηρικτικό
υλικό

Σχεδιαστική διαδικασία

· OER
· Summary presentation

· Προσωπικά αντικείμενα (ενδύματα, αξεσουάρ, πεταμένα αντικείμενα κ.λπ.)

Εξοπλισμός
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Σχεδιασμός προϊόντος

A.
Ανάλυση της γκαρνταρόμπας σας και αναγνώριση πεταμένων /ή παρατημένων αντικειμένων

1.
Επιλέξτε (ή σκεφτείτε) 5 κομμάτια από τα ρούχα ή τα υφάσματα ή τα
αξεσουάρ σας που δεν χρησιμοποιείτε πια ή θέλετε να χαρίσετε
2.
Αν χρειαστεί (και αν είναι δυνατόν) μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε
μερικά από αυτά για να τα ‘’γνωρίσετε’’ καλύτερα

4.
Σημειώστε όλες τις πιθανές χρησιμότητεςτων επιλεγμένων προϊόντων
5.
Κάντε μια λίστα με όλες τις ανάγκες που καλύπτουν αυτά τα προϊόντα
για εσάς
6.
Συγκεντρωθείτε σε ομάδες και συγκρίνετε την ανάλυση

3.
Κάντε μια λίστα με τα επιλεγμένα προϊόντα

Περίπου μισή μέρα

Ατομικό
Μικρή ομάδα

Ανακαλύπτω &
Καθορίζω

B.
Επαναχρησιμοποίηση (upcycling) των απορριμμάτων προς νέα προϊόντα

1.
Χωριστείτε σε ομάδες
2.
Κάθε ομάδα επιλέγει ένα συγκεκριμένο ρούχο, ύφασμα ή αξεσουάρ
3.
Συζητήστε και σημειώστε τις πιθανότητες για την επαναχρησιμοποίηση
του επιλεγμένου αντικειμένου
4.
Δημιουργήστε μαζί ένα νέο προϊόν με βάση το επιλεγμένο αντικείμενο
χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό σχεδίασης ή άλλα εργαλεία
5.
Ετοιμάστε μια παρουσίαση PowerPoint και παρουσιάστε τη δουλειά σε
όλους

Περίπου μισή μέρα
Μια και περισσότερη μέρα

Ατομικό
Μικρή ομάδα
Συζήτηση

Αναπτύσσω &
Παραδίδω
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