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»Moj ekovrt« - spletna igra, namenjena izobraževanju in razumevanju
mladih o pomembnosti ekološke pridelave hrane
Program Šolski ekovrtovi, ki ga izvaja Inštitut za trajnostni razvoj (ITR), in
ga je podprla tudi UniCredit Bank, nudi strokovno pomoč vrtcem in šolam v
Sloveniji, ki so posadile ali si želijo svoj ekovrtiček.
Cilj izvajanja programa je vzgojiti mlade za odgovoren in trajnostno
naravnan (ekološki) način pridelave zdrave hrane.
Spletna igra »Moj ekovrt«, razvita v okviru partnerstva ITR in UniCredit
Bank, je namenjena izobraževanju mladih o ekološkem vrtnarjenju.
Mladi veliko časa preživljajo v digitalnem svetu, s čimer izgubljajo neposredni stik z naravo.
Namen spletne igre »Moj ekovrt«, ki poteka v okviru partnerstva ITR in UniCredit Bank, je
spodbuditi čim širši krog mladih, da bi več časa preživeli zunaj, začutili in razumeli
pomembnost varstva okolja ter z igro pridobili osnovno znanje o ekološki pridelavi hrane.
Cilj spletne igre je z virtualnim ekovrtnarjenjem in sproti pridobljenim znanjem doseči čim
večje število točk, predvsem pa mlade navdušiti za prenos znanja na svoj domači ali šolski
ekovrt. Pomlad ponuja nešteto možnosti za vrtičkarsko udejstvovanje, mladim pa priložnost
za preizkus svojega znanja o ekovrtnarjenju.
UniCredit Bank je podpornica spletne igre »Moj ekovrt«. Banka namreč podpira načela
trajnostnega delovanja in želi prispevati k ozaveščanju mladih o pomenu okolja in zdrave
prehrane. Svojo trajnostno naravnanost nadgrajuje tudi z dejanji. Izvajanje programa Šolski
ekovrtovi je leta 2013 podprla z donacijo v višini 10.000 evrov. Skupaj s strokovnjaki
Inštituta za trajnostni razvoj, znano pevko Špelo Grošelj in ambasadorko programa, Manco
Košir, je v okviru letnega piknika približno 150 sodelavcev Banke s svojimi otroci uredilo
tudi okolico in šolski ekovrt šole otrok s posebnimi potrebami Centra Elvire Vatovec v
Strunjanu. http://www.unicreditbank.si/press.asp?id=810&id_menu=40
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