17. ročník EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
Praha, 21.–22.10.2011, pražské krajské kolo
T: 602 224 782, ekoolympiada@natura-praha.org
Vážení přátelé,
Sdružení Mladých ochránců přírody a ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“ zve studenty Vaší školy
na pražské krajské kolo Ekologické olympiády, které se uskuteční v Praze ve dnech 21. –
22.10.2011.
Ekologická olympiáda má v České republice dlouholetou tradici a je organizována s podporou
MŠMT (soutěž typu B). Garantem celostátní soutěže je Sdružení Mladých ochránců přírody
(www.smop.cz), pořadatelem pražského kola je Sdružení Mladých ochránců přírody ve
spolupráci s 01/14 základní organizací ČSOP „Natura, quo vadis?“.
Cílem Ekologické olympiády je motivovat studenty k hlubšímu zájmu o ochranu přírody
a životního prostředí a ekologii.
Olympiády se účastní tříčlenná soutěžní družstva studentů středních škol. V teoretické části
družstva prokazují své znalosti v ekologii a ochraně přírody (např. ekologické pojmy, stav
životního prostředí v Čechách a ve světě, globální ekologické problémy, právní normy na
ochranu přírody, poznávání rostlin, zvířat, hornin, minerálů, hub apod.), praktická část probíhá
přímo v terénu a studenti v ní prokazují své ochranářské zkušenosti, dovednosti (např.
systémové myšlení, schopnost spolupráce a rozhodování, tvořivost a další) a zpravidla
navazuje prezentace v terénu získaných výsledků.
Vítězové krajského kola postupují do Národního finále (jaro 2012).
Ústřední téma letošního krajského kola zní prostě „Ovzduší ve městě“.
Základní celostátní propozice najdete na www.smop.cz/eo, podrobnější propozice krajského
kola soutěže s přihláškou zasíláme spolu s tímto dopisem a zároveň jsou uvedeny na internetových stránkách www.natura-praha.org/ekoolympiada-praha. Další upřesňující informace
zašleme přihlášeným družstvům do 19.10.2011.
V případě, že jste se rozhodli vyslat soutěžící z vaší školy, zašlete nám co nejdříve úplně a čitelně vyplněnou přihlášku potvrzenou statutárním zástupcem školy, nejpozději však do
14.10.2011.
Ukázky z minulého ročníku jsou na:
www.smop.cz/eo + www.natura-praha.org/ekoolympiada-praha/
Za organizátory se na setkání s Vámi a vašimi studenty těší
15.9.2011

Radek Borovička (T: 602 224 782)
koordinátor pražského kola EO

Pražské krajské kolo Ekologické olympiády podporují:
Hlavní město Praha, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Lesy České republiky, s.p.
a Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

