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PROJECT MLFE:
MAKING LEARNING
FUN AND ECOLOGICAL
Spoznajmo projekt MLFE
Projekt MLFE - Zanimivo in ekološko učenje je soﬁnanciran iz programa Erasmus+, ki ga
vodi Eco Logic v sodelovanju s partnerjema SYNTHESIS in Energap. Namen projekta je
razviti učna gradiva na temo socialnega podjetništva, ki temeljijo na okoljskih in podnebnih vprašanjih. V sklopu projekta se bodo pripravila učna gradiva za izvedbo »igriﬁkacije« - učenje skozi igro, ki bodo dostopna na spletu (v formatu za tiskanje), vključno z
družabno igro! Igriﬁkacija se je izkazala za pomembno orodje doseganja okoljskih ciljev
in Eco – Logic, ki je vodilni partner projekta, je razvil na tem področju posebne izkušnje.
Organizacija je že ustvarila eno izobraževalno družabno igro o energetski učinkovitosti
in podnebnih spremembah ter trajnostnem mestnem prometu, namenjeno mladim, prav
tako si prizadeva ustvariti še več gradiva na to tematiko.

Projektni partnerji
Projekt je združil partnerje iz Severne Makedonije (Eco – Logic), Slovenije (Energap) in
Cipra (Synthesis). Vsak partner igra pomembno vlogo pri celotni projektni sestavljanki.
Eco – Logic je ne vladna in ne proﬁtna organizacija, ki je predana zaščiti in ohranjanju
okolja s spodbujanjem in podpiranjem širjenja okoljskega znanja in ekološke vzgoje:
www.ecologic.mk.

Naslednji partner je Energetska agencija za Podravje - Energap, lokalna energetska
agencija v Sloveniji, ki je leta 2010 prejela nagrado za lokalno akcijo Managenery, kot eno
izmed treh najboljših praks za centralni sistem energetskega upravljanja v Mariboru,
drugem največjem mestu Slovenije. Ta projekt je bil nominiran za najboljši energetsko
učinkovit projekt v Sloveniji za leto 2010: www.energap.si.
In nenazadnje še Center za raziskave in izobraževanje - SYNTHESIS, ki prispeva k projektu
z ustvarjanjem izobraževalnega gradiva o eko-socialnem podjetništvu in socialnih inovacijah: www.synthesis-center.org.

Kaj delamo in kakšni so načrti za naprej
Ekipa trenutno pripravlja zanimive interaktivne aktivnosti na temo eko-socialnega podjetništva. V sklopu projekta smo pričeli z vzpostavitvijo izobraževalne spletne platforme,
na kateri bo mogoče najti didaktični material o omenjeni tematiki. Ideja je spodbuditi
mlade k odkrivanju in razpravljanju o vprašanjih skupnosti, ki so povezani z okoljskimi
temami ter predlagati različne rešitve, ki lahko imajo tudi gospodarski potencial neposredno usmerjen v socialno podjetništvo in brezposelnost mladih.
Napovedujemo tudi spletno platformo in nekatere vizualne vidike le-te.

😊

V začetku projekta je bila izvedena anketa, da bi dobili boljši
vpogled v to, kako razmišljajo mladi in učitelji in s tem prispevali k postavitvi spletne strani, tako v vsebinskem, vizualnem kakor tudi funkcionalnem
vidiku le-te.
Spletna platforma bo inovativna in bo namenjena mladim, učiteljem, neformalnim učiteljem in drugim strokovnjakom, ki delajo z mladimi. Vsak, ki bo imel dostop do interneta bo
tako lahko dostopal do zanimivih izobraževalnih gradiv, ki bodo spodbujala mlade k večji
angažiranosti in zanimanju za eko-socialno podjetništvo, ozaveščanju o okoljskih in podnebnih tematikah. Na tak način bodo mladi širili svoja obzorja.
V kolikor želite osnovne informacije o ciljih projekta, načrtovanih aktivnostih ter ciljnih
skupinah v projektu, si preberite našo prvo projektno brošuro, ki je že dostopna na
sledečem spletnem naslovu:
https://drive.google.com/ﬁle/d/1AuL9bd5dny7bb_0Amp28T0xJZFKDNs-U/view?usp=sharing

Kaj sledi?
Partnerji pripravljajo manjše delavnice, na katerih se bodo testirala učna gradiva, ki so
se razvila v sklopu projekta. Projektna skupina bo s pomočjo rezultatov testiranja na
delavnicah dokončala vsa učna gradiva in družabno igro, vse to pa bo dostopno na
spletni platformi! Pripravljena učna gradiva bodo na voljo na dogodkih, ki bodo potekala
v severni Makedoniji, na Cipru in v Sloveniji.

Kako nam slediti?
Obiščite naš Facebook proﬁl
https://www.facebook.com/MLFEprojecterasmus

