EkoKvíz - podporte nový vedomostný online kvíz zameraný na
environmentálne témy
LingvaKvíz, ktorého otázky pomohli Slovákom zlepšiť si svoje znalosti v cudzích
jazykoch, umožnil občianskemu združeniu Edukácia@Internet nadobudnúť
kľúčové skúsenosti pri vytváraní kvízov, ktoré plánuje uplatniť pri svojom
najnovšom projekte. EkoKvíz bude spustený už tento rok na Deň Zeme, a rovnako
ako jeho predchodca, aj cieľom EkoKvízu je bezplatne vzdelávať Slovákov v
pálčivých témach súčasnosti.
Čo je to EkoKvíz?
EkoKvíz je celoslovenský vedomostný online kvíz, ktorý má za cieľ pozitívne
motivovať Slovákov k tomu, aby sa správali ekologickejšie, teda s väčším
ohľadom na planétu Zem. Slováci v ňom budú môcť bezplatne a hravou formou
získať potrebné vedomosti o environmentálnych témach, ako aj nástrahách
súčasnej klimatickej krízy a možnostiach zmiernenia ich negatívneho dopadu.
Kvíz bude prebiehať každý deň počas jedného mesiaca od 22.4. do 21.5.2021 a je
primárne určený študentom stredných a vysokých škôl na celom Slovensku, no
taktiež aj každému, kto sa o tieto témy zaujíma.
Čo je cieľom EkoKvízu?
●
●
●
●

zvýšiť všeobecný prehľad o environmentálnych témach a cieľoch trvalo udržateľného
rozvoja, ktoré stanovila OSN v roku 2015
informovať o dopade správania Slovákov na planétu Zem
pozitívne motivovať Slovákov k tomu, aby sa správali ekologickejšie/šetrnejšie k
našej planéte
pomôcť k naplneniu Agendy 2030 na Slovensku

V čom bude EkoKvíz výnimočný?
EkoKvíz prinesie svojim hráčom možnosť vzdelávať sa inovatívnou a nenáročnou
hravou formou. Začiatok kvízu je naplánovaný symbolicky na Deň Zeme (22.4.), pričom

kvíz bude možné hrať priamo na webovej stránke ekokviz.eu alebo prostredníctvom
mobilnej aplikácie. Organizátori kvízu chcú motivovať hráčov kvízu k zodpovednému
správaniu tým, že najšikovnejší hráči s najvyšším počtom bodov budú odmenení
cenami, ktoré budú hlavne ekologické, lokálne a udržateľné. Takýmto spôsobom
budú poznatky o environmentálnych témach rozšírené najmä medzi slovenskou mládežou,
no zároveň sa zabezpečí aj podpora lokálnych výrobcov, predajcov a pestovateľov a v
neposlednom rade prispejeme k naplneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja.
Kto už EkoKvíz podporil?
Veľmi nás teší, že myšlienka nášho EkoKvízu oslovila aj poslancov Európskeho
parlamentu Michala Wiezika, Vladimíra Bilčíka a Martina Hojsíka, či vedúceho
Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ladislava Mika, ktorí prevzali záštitu nad
EkoKvízom. Ambasádorkou podujatia sa stala známa slovenská influencerka Nikoleta
Kováčová - Surová dcérka.
Ak Vás myšlienka EkoKvízu oslovila a ak prejavujete ochotu pomôcť k jej naplneniu, môžete
tak urobiť viacerými spôsobmi:
●
●
●
●
●

finančne podporiť realizáciu samotného projektu
darovať ceny do súťaže
vytvoriť otázky do EkoKvízu
rozšíriť povedomie o EkoKvíze medzi svojou sieťou kontaktov
dať lajk na našu stránku na F
 acebooku a Instagrame

Podporou
EkoKvízu
máte
možnosť
prezentovať
seba
alebo
svoje
produkty/služby/aktivity mládeži a dospelým osobám po celom Slovensku, zviditeľniť
svoju značku/produkt medzi účastníkmi kvízu (predpokladaný minimálny počet
účastníkov kvízu je 5000 v priebehu trvania kvízu), ako aj nadobudnúť „imidž“
organizácie/spoločnosti/školy, ktorá sa zaujíma o environmentálne témy a podporuje
napĺňanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja.
Vaša podpora by nám nesmierne pomohla zabezpečiť potrebný dosah na slovenské
publikum, čo by následne znamenalo aj väčšiu zmenu v správaní Slovákov, a teda aj
viditeľnejší rozdiel v boji proti klimatickým zmenám. V prípade záujmu zapojiť sa do
pripravovaného kvízu nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@ekokviz.eu.
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