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PTWIST Greek Pilot Athens Event 

AGENDA 
 

10:30 – 11:00 Προςζλευςθ 
Διαχωριςμόσ ςε ομάδεσ 

  
SCIENCE CAFÉ 

11:00 – 11:15 Ειςαγωγι  
- Χαιρετιςμόσ και παρουςίαςθ τθσ ομάδασ του ΑΠΘ 
- Πολφ ςφντομθ περιγραφι του PlasticTwist 
- Αναφορά ςτουσ ςτόχουσ τθσ εκδιλωςθσ 
- Επεξιγθςθ του τρόπου λειτουργίασ τθσ εκδιλωςθσ  

11:15 – 11:45 Ομαδικό παιχνίδι ερωτοαπαντιςεων (quiz) με κζμα το πρόβλθμα των πλαςτικών απορριμμάτων 
Κάκε ομάδα ςυηθτά και επιλζγει τθν απάντθςθ που κεωρεί ςωςτι 
Κάκε ςωςτι απάντθςθ κερδίηει ζναν βακμό 
Στο τζλοσ κερδίηει θ ομάδα με τθν υψθλότερθ βακμολογία 
Βραβείο για τθ νικιτρια ομάδα (ReButtons) 

11:45 – 12:15 Σφντομεσ προβολζσ για τα πλαςτικά απορρίμματα 
Πρωτοβουλίεσ και ιδζεσ που ζχουν αναπτυχκεί ςτθν Ευρϊπθ και παγκοςμίωσ 
Εςτίαςθ ςτθ καλάςςια μόλυνςθ και ςτισ επιπτϊςεισ ςτθν Ελλάδα 
Προςπάκεια ςφνδεςθσ με τισ ερωτιςεισ του quiz 

12:15 – 12:45 Οι προκλιςεισ που αντιμετωπίηει το PlasticTwist 
- Πϊσ διαμορφϊνεται το όραμα του ζργου και ποιοι είναι οι ςτόχοι του 
- Ποιεσ τεχνολογικζσ καινοτομίεσ επιλζχκθκαν 
- Με ποιο τρόπο προςδίδουν αξία ςτο όραμα του ζργου 

12:45 – 13:45 Ανοιχτι ςυηιτθςθ με το κοινό (ανά ομάδα) 
- Ζωντανι επίδειξθ crowdsourcing & monetization tools  
- Ζωντανι επίδειξθ Plastic Heroes game ςτο κινθτό 
- Παρουςίαςθ αντικειμζνων που καταςκευάηονται από ανακυκλωμζνο / 

επαναχρθςιμοποιοφμενο πλαςτικό (ReButtons) 

13:45 – 14:00 Αξιολόγθςθ crowdsourcing/monetization/game online 

14:00 – 15:00 Διάλειμμα  
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BOOTCAMP 

 
15:00 – 15:15 

 
Εργαςτιριο PTwist – «Σχεδιάηοντασ τθν επόμενθ μζρα του πλαςτικοφ απορρίμματοσ» 

- Χαιρετιςμόσ και παρουςίαςθ τθσ ομάδασ του Δικτφου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 
- Περιγραφι και ςτόχοι του εργαςτθρίου για τθν ανάπτυξθ και το ςχεδιαςμό δθμιουργικϊν ιδεϊν 

επαναχρθςιμοποίθςθσ των πλαςτικϊν απορριμμάτων μζςα από το PTwist 

15:15 – 17:45 Εργαςία ςε ομάδεσ - ανάπτυξθ καινοτόμων νζων ιδεών: πωσ κα μποροφςαμε να 
επαναχρθςιμοποιιςουμε τα πλαςτικά απορρίμματα; 

- Συηιτθςθ των ιδεϊν ςε ολομζλεια 
- Εργαςία ςε ομάδεσ - ςχεδιαςμόσ και καταγραφι ιδεϊν: ποια είναι τα βιματα για τθν υλοποίθςθ 

των ιδεϊν; 
- Παρουςίαςθ των ιδεϊν ςε ολομζλεια και Συηιτθςθ  

17:45 – 18:00 Αξιολόγθςθ event online 




