
       

 

 

V času, ko se vedno bolj zavedamo, da so razpoložljivi viri energije omejeni, ko uradna 

znanost pospešeno išče alternativne vire energije, ko nas odpadki obkrožajo na vsakem 

koraku, ko onesnaženost ogroža naše zdravje,  so nujni vsaki poskusi dvigovanja ekološke 

osveščenosti prebivalstva, katera se mora začeti že v zgodnjem otroštvu in temu je zagotovo 

namenjena tudi spletna igra »Enercities«.  

 

Projekt Enercities je zasnovan pod okriljem Programa EU Inteligentna energija za Evropo. 

Triletni projekt, ki smo ga začeli v letu 2008, je koordiniral nizozemski partner ROC 

Nijmegen. Ljudska univerza Velenje je bila edini slovenski partner v tem projektu.  

 

V partnerstvu smo razvili resno spletno izobraževalno igro, kjer lahko mladi gradijo 

energijsko varčno mesto, pri tem pa morajo paziti na ekološki vidik, gospodarske kazalce in 

zadovoljstvo ljudi. Spletna igra, ki je dosegljiva na naslovu www.enercities.eu  bazira na 

učenju s pomočjo igre s ciljem, pripeljati mlade (in malo manj mlade) do zavedanja 

odvisnosti in povezanosti našega obstoja z različnimi viri energije. Igralci se preizkušajo v 

gradnji virtualnega mesta in ob tem modro usklajujejo naraščanje števila prebivalcev, razvoj 

gospodarstva, stopnjo onesnaženosti zraka in pomanjkanje energije s splošnim ekonomskim 

stanjem v virtualnem mestu. 

 

Preko socialnih omrežij Facebook  in Twitter je igro do sedaj igralo preko 100.000 mladih v 

EU, nekaj manj kot 4.000 registriranih igralcev  pa se je v okviru našega partnerstva 

potegovalo za različne nagrade v okviru lokalnih in evropskih virtualnih tekmovanj. 

 

Da smo v partnerstvu razvili res odlično didaktično orodje, ki je lahko metodološka 

popestritev posamezne učne ure so dokazale tudi naslednje nagrade: 

 

1. V decembru 2010 so spletno igro Enercities na Nizozemskem  razglasili za najboljšo 

spletno izobraževalno igro v letu 2010. 

2. Junija 2012 smo prejeli prestižno prvo nagrado Sustainable Energy Europe Award 

(SEE Award) za področje izobraževanja na temo obnovljivih virov energije. Podelitev 

je bila v torek, 19.6.2012, v Bruslju v okviru Sustainable energy week, ki ga je gostil 

evropski komisar za energetiko Günther H. Oettinger. Projekt Enercities je bil izbran 

med 262 projekti  iz cele Evrope. 

3. V sredo, 20. junija 2012 je na Vili Herberstein v Velenju potekala slavnostna podelitev 

priznanj in diplom za najboljše inovacije v SAŠA regiji za leto 2011.  

Ljudska univerza Velenje je za resno spletno izobraževalno igro  Enercities  prejela 

Diplomo za najboljšo inovacijo v SAŠA regiji za leto 2011.  

 

 

 

 

http://www.enercities.eu/


           
                Prva stran igre Enercities                                                                Igranje spletne igre v razredu 

 

 

 

 
Nada Mažgon in Mirjam Šibanc z Diplomo 

za najboljše inovacije v SAŠA regiji za leto 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Velenje, oktober 2012                                                                   Mirjana Šibanc, spec.,  Ljudska univerza Velenje  

 

 

 

 


