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2021 – International Schools Essay 
        Competition and Debate 

 

Mednarodno tekmovanje zapisa esejev (v angleščini)   ali    filmov na temo: 

»PROTECTING BIODIVERSITY« 
__________________________________________________  
 

Dijaki, če želite sodelovati z esejem (v angleškem jeziku), ste vabljeni k  

mednarodnemu natečaju na temo:  

»Zaščita biodiverzitete« - živeti v 

harmoniji z naravo 

Vaš prispevek je lahko tudi kratek film na temo s področja biodiverzitete. 

______________________________________ 

»Desetletje biodiverzitete« (2011 - 2020), ki ga ja razglasila OZN se zaključuje. Toda 

pred nami je še veliko nalog, kako ohraniti biodiverziteto in hkrati preprečiti šesto 

masovno izumrtje rastlin in živali. 



ESEJ - nekaj navodil:  
Esej zapišite pod naslovom:  

       How can we protect biological diversity and stop the 6th mass extinction? 

 

V eseju predstavite čim več primerov iz vsakdanjega življenja, kjer se srečujete s 

spremembami biodiverzitete. To so lahko vaše pozitivne, oz. negativne izkušnje. 

Zapišite svoje mnenje.  

Biodiverziteta našega planeta je neprecenljive vrednosti. Z njo se je pričel razvoj 

človeške civilizacije. Naravni viri, ki jih danes črpamo, so pomembni za razvoj 

različnih vej kmetijstva, hortikulture, gradbeništva in industrije (proizvodnja živil, 

zdravil, papirja, kozmetike, idr.). Izguba biodiverzitete lahko vpliva na mnoge naše 

vsakdanje dobrine, kot so:  pomanjkanje hrane in zdravil, manjše površine za 

rekreacijo in turizem, manj gozdov, manj energije. 

K izginjanju biotske raznovrstnosti prispevajo številni dejavniki, kot so: prekomerno 

izkoriščanje naravnih dobrin, invazivne živalske in rastlinske vrste, degradacija 

ekosistemov, spremembe življenjskega prostora kot posledice industrializacije in 

urbanizacije. Tudi globalne klimatske spremembe močno vplivajo na biodiverziteto 

našega planeta.  

Pri vsem tem je ključnega pomena izobraževanje.  

_______________________________________ 

1. ESEJ (besedilo v elektronski obliki)  ali  FILM (dolžina 1min)  je  potrebno oddati                                

do 15. decembra, 2020.       Esej naj vsebuje do 600 besed. 

2. Zbrane eseje bomo odposlali organizatorju v Angliji, ki jih bo ocenil.  
 
3. Rezultati bodo razglašeni 15. februarja 2021.  

4. Dijaki, ki boste sodelovali z eseji, se boste spomladi udeležili še debate (online) na 

     isto temo. 

5. Najboljši posamezniki in skupine prejmejo diplome oz. vabilo na zaključno 

    prireditev v mesecu juliju.  

6.  Zaključna prireditev bo v mesecu juliju 2021, ko bo potekalo tudi mednarodno 

debatno tekmovanje (online) . 

 



FILM – dolžina 1 minuta: 

Kratek film o zaščiti biodiverzitete lahko pripravite kot posamezniki ali pa v skupini. V 

njem prikažite vaše glavno sporočilo svetu.  

Izbrani filmi bodo prejeli finančne nagrade in medalje. Filmi bodo predstavljeni 

svetovnim voditeljem na konferenci o biodiverziteti Organizacije združenih narodov 

(OZN) -  COP 15  v mesecu maju 2021, na Kitajskem, Kunming.  

 

*****      Natečaj esejev in filmov organizira in vodi angleška organizacija  

The Living Rainforest, Hampstead Norreys, UK  

spletna stran organizacije: https://trustforsustainableliving.org/take-

part/international-schools-essay-competition-and-debate 

___________________________________________________________________  
 
Vabljeni k delu.                                                   Srečno.  
 
 
Koordinatorica:  

mag. Lenka Žigon, prof. kemije 


