Prvý ročník EkoKvízu je za nami a z pozitívnych výsledkov sú
prekvapení aj samotní organizátori!
TS: E@I, Nová Dubnica, 28.5.2021
Pri príležitosti tohtoročného Dňa Zeme vznikol na Slovensku unikátny projekt, ktorého
ekvivalent by sme ťažko hľadali aj v zahraničí. EkoKvíz bol celoslovenský
vedomostný online kvíz, v ktorom si ktokoľvek mohol hravou formou a celkom
bezplatne zlepšiť svoje znalosti v environmentálnych témach, ako napríklad globálne
otepľovanie, recyklácia, ekológia a Slovensko či eko-legislatíva. Tento jedinečný kvíz
prebiehal na stránke ekokviz.eu každý deň od 22.4. do 21.5.2021 a okrem dôležitých
vedomostí si z EkoKvízu odnáša až 111 hráčov hodnotné ekologické výhry.
Tento projekt zorganizovalo občianske združenie Edukácia@Internet a jeho cieľom bolo
upozorniť najmä slovenskú mládež na nástrahy súčasnej klimatickej krízy a pozitívne
motivovať Slovákov k zmene správania.
Do EkoKvízu sa celkovo zapojilo 4990 ľudí z celého Slovenska, pričom najviac hráčov
pochádzalo zo Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja. Účasntíci EkoKvízu sa
doň však zapojili aj zo zahraničia, konkrétne si ho zahrali aj ľudia z krajín ako Česká
republika, USA, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko alebo Čína. Účastníci EkoKvízu boli
prevažne mladí ľudia študujúci na základných, stredných a vysokých školách na
Slovensku, z čoho majú radosť práve organizátori, keďže na toto publikum bol tento projekt
primárne cielený.
Záštitu nad EkoKvízom prevzalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Slovenská komisia pre UNESCO, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
- Ladislav Miko, ako aj poslanci Európskeho parlamentu Michal Wiezik, Vladimír Bilčík
a Martin Hojsík. Ambasádorkami EkoKvízu sa stali známe influencerky Nikoleta
Kováčová (Surová Dcérka), Katarína Peterová (Ekoistky), Petra Slezáková (Zero Waste
Slovakia) a Vegan Petra.
Takto opisuje svoje pocity po ukončení nultého ročníka kvízu Peter Baláž, koordinátor o.z.
Edukácia@Internet: „Rád by som chcel v mene organizačného tímu EkoKvízu vyjadriť
obrovskú vďaku všetkým, ktorí tento projekt akýmkoľvek spôsobom podporili, ako aj tým,
ktorí sa doň priamo zapojili ako hráči. V našom občianskom združení si uvedomujeme
závažnosť súčasnej klimatickej krízy, a preto sa veľmi tešíme, že bol o náš kvíz takýto veľký
záujem. Rozhodne by sme chceli zorganizovať EkoKvíz v budúcnosti znova, keďže
klimatická kríza bude s postupom času len naberať na dôležitosti a eko-témy zostanú
naďalej aktuálne. Tešíme sa teda na vás aj na budúce!”
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