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Pri našich prezentáciách sme vždy na oživenie používali aspoň 1 – 2
kvízové otázky. Všimli sme si, že ľudí bavia, zbystria pozornosť, zapoja
rozmýšľanie a najmä – odpoveď si zapamätajú. Koniec koncov –
súťaživosť a tendencia porovnávať sa sú vlastnosti, ktoré nás ženú vpred
a pomáhajú zlepšovať sa. Keď sme si pozreli záznam TEDx prednášky
britskej neurovedkyne Dr. Tali Sharot, rozhodli sme sa tento princíp
zakomponovať aj do našej práce. Prinášame preto úplne nový formát
zdieľania informácií v oblasti environmentálnych tém:

EKO KVÍZ.

AKTUÁLNE,
DÔLEŽITÉ,
ZAUJÍMAVÉ ČI
ZANEDBANÉ
TÉMY Z
OBLASTI
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

ZÁBAVNÝ
SPÔSOB
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NOVÝCH
INFORMÁCIÍ

VYŠŠIA MIERA
ZAPAMÄTANIA
NOVÝCH
VEDOMOSTÍ

ENERGIA
PUBLIKA
NEKLESÁ AKO
V PRÍPADE
PREDNÁŠKY

ČASOVANIE

Pre zachovanie kontinuality
a záujmu publika
odporúčame kvíz robiť
pravidelne, nie však
častejšie ako raz sa 2
týždne. Sme otvorení aj
jednorazovej verzii, tá však
stráca svoje čaro 

PRAVIDLÁ
Otázky budú rôzne – otvorené,
s možnosťou výberu aj
obrázkové. Kvíz môže fungovať
v tímoch alebo individuálne. Po
skončení kola vyhlásime víťaza
– hráča s najvyšším počtom
bodov. Pri pravidelných kvízoch
budeme zbierať a sčítavať body
každému tímu (jedincovi) z kola
na kolo. Zvýši sa tak šanca na
pravidelnú účasť. Po končení
kvízového obdobia sa vyhlási
celkový víťaz s najväčším
počtom bodov zo všetkých kôl.
Všetko však doladíme spolu na
mieru podľa potreby a
flexibilne.

VÝBER TÉM

ODMENA

CENA

Pripravíme zoznam
odporúčaných tém, ktoré sú
najhorúcejšími v oblasti
životného prostredia. Zároveň
pridáme témy, ktoré sme v rámci
našej praxe identifikovali ako
oblasti, o ktorých je potrebné
šíriť osvetu kvôli nízkej
informovanosti. Keďže oblasť
životného prostredia je
dynamická, nechávame si
priestor na ad hoc témy podľa
aktuálneho diania na svete aj na
Slovensku.

Ku každej súťaži patrí výhra 
Pre zabezpečenie stáleho
záujmu odporúčame odmeniť
víťaza každého kola aspoň
symbolickou výhrou, ideálne
kopírujúc tému, ktorej sa dané
kolo venovalo. Odmena pre
absolútneho víťaza sa môže
odvíjať od toho, či pôjde o tím
alebo jednotlivca. Doladíme
spolu individuálne 

Cenovú ponuku
vypracujeme na mieru na
základe individuálnych
požiadaviek klienta.
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