
  
 

RReeccrruuiittiinngg  MMeemmbbeerrss  
  EEAARRLLYY,,  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr,,  wwee  ppoosstt  ffllyyeerrss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  sscchhooooll..  

  WWee  hhaavvee  ootthheerr  tteeaacchheerrss  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  pprroommoottee  tthhee  EEnnvviirrootthhoonn  ttoo  tthheeiirr  ccllaasssseess..  

  WWee  aallssoo  ppoosstt  aaddvveerrttiisseemmeennttss  wwiitthh  ppiiccttuurreess  ffrroomm  tthhee  pprreevviioouuss  yyeeaarr  oonn  oouurr  cclloosseedd  cciirrccuuiitt  ddaaiillyy  

sscchhooooll  nneewwss  pprrooggrraamm..  

  OOfftteenn  aa  llaarrggee  mmaajjoorriittyy  ooff  oouurr  kkiiddss  aarree  hhaanndd--ppiicckkeedd  bbyy  uuss  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ffeeww  wweeeekkss  aass  wwee  ddiissccoovveerr  

kkiiddss  iinn  oouurr  sscciieennccee  ccllaasssseess  wwiitthh  ppeerrssoonnaall  iinntteerreesstt..  

  OOtthheerrss  aallssoo  jjooiinn  aafftteerr  aa  yyeeaarr  ooff  hhaavviinngg  ccllaassss  wwiitthh  uuss..  

  RReeaalliittyy  iiss……iitt  ttaakkeess  aa  ffeeww  yyeeaarrss  ooff  bbuuiillddiinngg  tthhee  pprrooggrraamm’’ss  rreeppuuttaattiioonn  bbeeffoorree  nnuummbbeerrss  ggrrooww..  

  WWee  ssttaarrtteedd  wwiitthh  rroouugghhllyy  55--88  kkiiddss  aanndd  iinn  llaatteerr  yyeeaarrss  ffiieellddeedd  3300++  ssttuuddeennttss  aatt  tthhee  ssttaarrtt  ooff  sscchhooooll..  

 

IInnttrroodduuccttoorryy  MMeeeettiinngg  
  AAtt  tthhee  iinnttrroodduuccttoorryy  mmeeeettiinngg  wwee  ddiissccuussss  wwhhaatt  EEnnvviirrootthhoonn  iiss  aanndd  wwhhaatt  oouurr  iinntteenntt  iiss..  

  WWee  eessttaabblliisshh  oouurr  eexxppeeccttaattiioonnss  aanndd  tthhee  ttiimmee  ccoommmmiittmmeenntt  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ssuucccceessssffuull..  

  SSttuuddeennttss  ffiillll  oouutt  iinnffoorrmmaattiioonn  sshheeeettss  ddeessccrriibbiinngg  tthheeiirr  pprriioorr--kknnoowwlleeddggee  aanndd  ssuubbjjeecctt  iinntteerreessttss..  

 

AAssssiiggnniinngg  SSppeecciiaallttyy  SSuubbjjeeccttss  
  OOuurr  pprrooggrraamm’’ss  pphhiilloossoopphhyy  iiss  ttoo  ggiivvee  eeaacchh  mmeemmbbeerr  22  ssuubbjjeeccttss  ttoo  ssppeecciiaalliizzee  iinn  oouutt  ooff  tthhee  55..  

  AA  wweeeekk  aafftteerr  tthhee  iinnttrroo  mmeeeettiinngg  wwee  rreevviieeww  tthhee  iinnffoo  sshheeeettss  aanndd  ttrryy  ttoo  bbaallaannccee  hhooww  mmaannyy  

ssttuuddeennttss  ssttuuddyy  eeaacchh  ssuubbjjeecctt  ttaakkiinngg  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ssttuuddeennttss’’  iinntteerreesstt  lleevveell,,  ppoossssiibbllee  tteeaamm  

ddiivviissiioonnss,,  aanndd  tthhee  ssttuuddeennttss’’  pprriioorr  kknnoowwlleeddggee..  

  WWee  bbuurrnn  eeaacchh  ssttuuddeenntt  aa  CCDD  wwiitthh  aallll  tthhee  ssttuuddyy  mmaatteerriiaallss  aass  pprroovviiddeedd  bbyy  oouurr  llooccaall  ssooiill  aanndd  

wwaatteerr  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddiissttrriicctt  ((wwhhiicchh  oorriiggiinnaallllyy  ccoommeess  ffrroomm  NNCC  DDiivviissiioonn  ooff  SSooiill  &&  WWaatteerr  

CCoonnsseerrvvaattiioonn  ––  ssaammee  aass  oonn  tthhee  NNCC  EEnnvviirrootthhoonn  wweebb  ssiittee..))    WWee  aallssoo  iinncclluuddee  ootthheerr  mmaatteerriiaallss  

wwee’’vvee  ccrreeaatteedd  ssuucchh  aass  ii..dd..  gguuiiddeess  ffoorr  ttrreeeess,,  aaqquuaattiicc  iinnsseeccttss,,  aanndd  rreellaatteedd  iissssuueess..  

  TThheeyy  aarree  iinnssttrruucctteedd  ttoo  ssttuuddyy  tthhoossee  mmaatteerriiaallss  bbuutt  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthheeiirr  ttwwoo  ssuubbjjeeccttss..    OOfftteenn  ssttuuddeennttss  

ssttuuddyy  mmoorree  tthhaann  jjuusstt  tthheeiirr  ppaarrttiiccuullaarr  ssuubbjjeeccttss  ttoo  bbeetttteerr  tthheeiirr  oovveerraallll  ppllaacceemmeenntt  tteesstt  ssccoorree..  

 

EExxppeeccttaattiioonnss  
  PPaarrtt  ooff  oouurr  ssuucccceessss  hhaass  ccoommee  ffrroomm  bbuuiillddiinngg  tthhee  pprrooggrraamm  ttoo  aa  lleevveell  tthhaatt  wwee  hhaavvee  mmuullttiippllee  kkiiddss  

ttrryyiinngg  oouutt  ffoorr  tthhee  tteeaamm  eevveerryy  yyeeaarr  tthhaatt  ccrreeaatteess  ssoommee  iinnnneerr  sscchhooooll  ccoommppeettiittiioonn..  

  NNoo  ddiiffffeerreenntt  tthhaann  ttrryyoouuttss  ffoorr  aa  sscchhooooll  ssppoorrttss  tteeaamm----iiff  yyoouu  hhaavvee  3300  kkiiddss  ttrryy  oouutt,,  ssoommee  wwiillll  rriissee  

uupp  ttoo  mmaakkee  tthhee  vvaarrssiittyy  ssqquuaadd  iiff  tthhaatt’’ss  tthheeiirr  ggooaall..  

  FFrroomm  tthhee  ssttaarrtt  tthhee  ssttuuddeennttss  aarree  ttoolldd  tteeaamm  ppllaacceemmeenntt  wwiillll  bbee  bbaasseedd  oonn::  

--  TThheeiirr  aatttteennddaannccee  

--  TThheeiirr  pprreesseennttaattiioonn  ssccoorreess  

--  TThheeiirr  tteesstt  ssccoorreess  

--  CCoommpplleettiioonn  ooff  ssttuuddyy  ttiimmeess  

            ((WWee’’vvee  nneevveerr  mmaaddee  aannyy  ccuuttss,,  bbuutt  wwee  ffiieelldd  ffoouurr  tteeaammss  pplluuss  aalltteerrnnaatteess  mmoosstt  yyeeaarrss))..  

 

TTiippss  ffoorr  aa  SSuucccceessssffuull  

EENNVVIIRROOTTHHOONN  

PPrrooggrraamm  
  

bbyy  
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SSttuuddeenntt  PPrreesseennttaattiioonnss  
  EEaacchh  ssttuuddeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ggiivvee  ttwwoo  55--mmiinnuuttee  pprreesseennttaattiioonnss  oonn  tthheeiirr  ssppeecciiaallttyy  aarreeaass..  

  AAfftteerr  tthhee  ffiirrsstt  ffeeww  mmeeeettiinnggss  wwee  ssuuppppllyy  aa  sscchheedduullee  ooff  ssiiggnn--uupp  ddaatteess  ffoorr  pprreesseennttaattiioonnss..  

  UUssuuaallllyy  tthhrroouugghh  mmoosstt  ooff  tthhee  ffaallll  oonnccee  aa  wweeeekk  wwee  rruunn  pprreesseennttaattiioonnss..    EEaacchh  ssuubbjjeecctt  iiss  rruunn  ffoorr  

ttwwoo  sseeppaarraattee  ddaayyss  oonnccee  aa  wweeeekk  oovveerr  ttwwoo  wweeeekkss..  

  EEaacchh  ssttuuddeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  aatttteenndd  aatt  lleeaasstt  oonnee  ooff  tthhee  pprreesseennttaattiioonn  sseessssiioonnss  oonn  eeaacchh  ssuubbjjeecctt  

aarreeaa..  

  SSttuuddeennttss  aarree  ssuupppplliieedd  wwiitthh  aa  rruubbrriicc..  

  TThhee  pprreesseennttaattiioonnss  mmoottiivvaattee  tthhee  ssttuuddeennttss  ttoo  ssttuuddyy  tthheeiirr  mmaatteerriiaall  aanndd  iitt  ggiivveess  uuss  aann  iiddeeaa  ooff  tthheeiirr  

pprreesseennttaattiioonn  sskkiillllss  iinn  ccaassee  wwee  ggoo  ttoo  NNaattiioonnaallss..  

 

AAtttteennddaannccee  
  WWee  aarree  aann  aafftteerrsscchhooooll  pprrooggrraamm  ssoo  wwee  ddoonn’’tt  eexxppeecctt  tthhee  kkiiddss  aatt  eevveerryy  mmeeeettiinngg..    EEnnvviirrootthhoonn  

mmuusstt  ccoommppeettee  wwiitthh  aa  lloott  ooff  ootthheerr  aaccttiivviittiieess..    BBee  fflleexxiibbllee..  

  IItt  ddooeess  rreeqquuiirree  aa  lloott  ooff  rreeccoorrdd--kkeeeeppiinngg  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ssttuuddeennttss..  

  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  SSttuuddeennttss  
  TThhee  pprrooggrraamm  wwee’’vvee  ddeevveellooppeedd  ddooeess  rreeqquuiirree  aa  lloott  ooff  eemmaaiill  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ssttuuddeennttss..  

  WWee  uussee  eemmaaiill  ttoo  rreemmiinndd  ((ccoonnttiinnuuoouussllyy))  tthhee  ssttuuddeennttss  aabboouutt  uuppccoommiinngg  mmeeeettiinnggss  aanndd  eevveennttss..  

  WWee  aallssoo  aattttaacchh  rreeccoorrddss  ooff  aatttteennddaannccee  ttoo  tthhee  ssttuuddeennttss..    IItt  ccrreeaatteess  aa  sseennssee  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  

aammoonnggsstt  ssoommee  ooff  tthheemm  wwhheenn  tthheeyy  ddoo  nnoott  aatttteenndd  mmeeeettiinnggss  oonn  aa  rreegguullaarr  bbaassiiss..  

 

SSttuuddyy  TTiimmeess  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
  WWee  aallssoo  rreeqquuiirree  aa  bbiiwweeeekkllyy  ssttuuddyy  ttiimmee  ooff  3300  mmiinnuutteess  ffrroomm  eeaacchh  ssttuuddeenntt..  

  UUppoonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthheeiirr  ssttuuddyy  ttiimmee  tthheeyy  eemmaaiill  uuss  aa  sshhoorrtt  ssyynnooppssiiss  ooff  wwhhaatt  tthheeyy  lleeaarrnneedd..    WWee  

sseenndd  tthheemm  aa  qquuiicckk  rreessppoonnssee  ++  aa  ddiiggiittaall  ppiiccttuurree  ooff  tthheemm  iinn  aaccttiioonn  ffrroomm  oouurr  rreecceenntt  ffiieelldd  ttrriipp..  

  AAfftteerr  aa  ssttuuddyy  ttiimmee  dduuee  ddaattee  iiss  ppaasstt,,  wwee  oonnccee  aaggaaiinn  sseenndd  oouutt  aa  rreeccoorrdd  ooff  ccoommpplleetteedd  ssttuuddyy  ttiimmeess  

ttoo  eennccoouurraaggee  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..  

 

HHooookk  tthhee  KKiiddss  wwiitthh  FFiieelldd  TTrriippss    
  TThhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr  wwee  ttaakkee  ffiieelldd  ttrriippss  aafftteerr  sscchhooooll,,  ttyyppiiccaallllyy  oonnee  eevveerryy  ootthheerr  FFrriiddaayy,,  ssoommee  

SSaattuurrddaayyss,,  aanndd  ooccccaassiioonnaallllyy  sshhoorrtteerr  oonneess  oonn  aa  wweeeekkddaayy  hheerree  aanndd  tthheerree..  

  WWee  mmaakkee  tthhee  mmoosstt  ooff  oouurr  llooccaall  rreessoouurrcceess  ffoorr  ssttuuddyy  sseessssiioonnss::  oouurr  SSooiill  aanndd  WWaatteerr  CCoonnsseerrvvaattiioonn  

DDiissttrriicctt,,  NNCC  FFoorreessttrryy  SSeerrvviiccee,,  NNCC  MMuusseeuumm  ooff  NNaattuurraall  SScciieennccee,,  NNCC  SSttaattee  aanndd  DDuukkee  

UUnniivveerrssiittiieess..    WWee  eennssuurree  eeaacchh  ssttuuddyy  sseessssiioonn  hhaass  aa  mmiinniimmuumm  ooff  1100  ssttuuddeennttss  aatttteenndd  ttoo  mmaakkee  iitt  

wwoorrtthh  tthhee  RReessoouurrccee  PPrrooffeessssiioonnaallss’’  ttiimmee  ((eessppeecciiaallllyy  wwhheenn  tthheeyy  wwoorrkk  wweeeekkeennddss  jjuusstt  ffoorr  uuss!!))..  

  TThhee  ccoonncceepptt  iiss  ttoo  mmaakkee  EEnnvviirrootthhoonn  ffuunn,,  hhooookk  tthhee  kkiiddss  iinnttoo  wwaannttiinngg  ttoo  ccoommee  bbaacckk,,  aanndd  sspprreeaadd  

tthhee  pprrooggrraamm’’ss  vvaalluuee  bbyy  wwoorrdd  ooff  mmoouutthh..  

  WWee  ffooccuuss  oonn  hhaannddss--oonn  ssttuuddyy  sseessssiioonnss,,  aanndd  ttooppiicc--rreellaatteedd  ccoommmmuunniittyy  sseerrvviiccee  pprroojjeeccttss..  

  WWee  ttaakkee  lloottss  ooff  ddiiggiittaall  ppiiccttuurreess  &&  sseenndd  tthheemm  ttoo  ssttuuddeennttss  wwhhoo  ccoommpplleettee  ssttuuddyy  ttiimmeess..  

  WWee  oofftteenn  ggeett  ssoommee  ooff  tthhee  ppiiccttuurreess  ppoosstteedd  oonn  oouurr  cclloosseedd  cciirrccuuiitt  nneewwss  pprrooggrraamm  ttoo  hheellpp  pprroommoottee  

aanndd  aaddvveerrttiissee  tthhee  pprrooggrraamm..    AAtt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  yyeeaarr,,  eeaacchh  ssttuuddeenntt  rreecceeiivveess  aa  CCDD  ooff  aallll  tthhee  ffuunn    

pphhoottooss  ttoo  vviissuuaallllyy  ddooccuummeenntt  tthheeiirr  EEnnvviirrootthhoonn  eexxppeerriieennccee..    NNaammee  ooff  tthhee  ggaammee  iiss  PPRR!!  

 

TThhee  TTeesstt  
  TThhee  ssttuuddeennttss  aarree  aallssoo  rreeqquuiirreedd  ttoo  ttaakkee  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  tteesstt  aatt  tthhee  eenndd  ooff  JJaannuuaarryy..  

  WWee  ccrreeaattee  aa  110000  qquueessttiioonn  tteesstt  ffrroomm  oolldd  nnaattiioonnaall  eexxaammss,,  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  qquueessttiioonnss,,  WWiillddlliiffee  iinn  

NNCC  mmaaggaazziinneess,,  aanndd  ccuurrrreenntt  eennvviirroonnmmeennttaall  iissssuueess..  

  2200  qquueessttiioonnss  ppeerr  55  ssuubbjjeeccttss..  

  TThhee  ssttuuddeennttss  aarree  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  tthhiiss  tteesstt  iiss  aa  llaarrggee  ppoorrttiioonn  ooff  tthheeiirr  tteeaamm  ppllaacceemmeenntt  aanndd  tthheeyy  

ssttuuddyy  aaccccoorrddiinnggllyy..  
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TTeeaamm  PPllaacceemmeenntt  
  AAbboouutt  aa  wweeeekk  aafftteerr  tthhee  tteesstt  wwee  ccoommppiillee  aallll  oouurr  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  bbeeggiinn  ttoo  ddeessiiggnn  tteeaammss..  

  IInn  FFeebbrruuaarryy  wwee’’llll  hhaavvee  aa  pprraaccttiiccee  tteesstt  ddeessiiggnneedd  ssoo  tteeaammss  ccaann  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  aass  aa  uunniitt  ffoorr  tthhee  

ffiirrsstt  ttiimmee..  

  EEaacchh  tteeaamm  iiss  aallssoo  aassssiiggnneedd  aa  TTeeaamm  CCaappttaaiinn..    TThhee  CCaappttaaiinnss  aarree  iinnssttrruucctteedd  ttoo  lliisstteenn  ttoo  tthheeiirr  

ssppeecciiaalliissttss,,  bbuutt  tthheenn  tthheeyy  ccaann  mmaakkee  tthhee  ffiinnaall  ccaallll  oonn  eeaacchh  qquueessttiioonn..  

  WWee  aallssoo  eennccoouurraaggee  TTeeaamm  CCaappttaaiinnss  ttoo  aarrrraannggee  tthheeiirr  oowwnn  ssttuuddyy  sseessssiioonnss  oouuttssiiddee  ooff  sscchhooooll  aanndd  

mmoonniittoorr  tthheeiirr  tteeaamm  mmeemmbbeerrss’’  aatttteennddaannccee  aanndd  ssttuuddyy  hhaabbiittss..    IItt’’ss  bbeeeenn  eeffffeeccttiivvee  ggiivviinngg  TTeeaamm  

CCaappttaaiinnss  lleeaaddeerrsshhiipp  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  

  IIff  yyoouu  hhaavvee  tthhee  nnuummbbeerrss……iitt  mmaayy  bbee  hheellppffuull  ttoo  hhaavvee  aann  iinnnneerr  sscchhooooll  eelliimmiinnaattiioonn  rroouunndd  wwhheerree  

tthhee  lloowweesstt  ssccoorriinngg  tteeaamm  bbeeccoommeess  aalltteerrnnaatteess  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinniinngg  tteeaammss..    OOnnccee  aaggaaiinn  eennccoouurraaggee  

tthhee  ssttuuddeennttss  ttoo  ssttuuddyy  oonn  tthheeiirr  oowwnn..    WWee  nnooww  uussee  tthhee  AArreeaa  ccoommppeettiittiioonn  ffoorr  tthhiiss  eevveenntt..  

 

OOrraall  PPrreesseennttaattiioonnss  
  PPrraaccttiiccee,,  pprraaccttiiccee,,  pprraaccttiiccee!!    WWee  mmaakkee  uupp  pprraaccttiiccee  pprroobblleemm  sscceennaarriiooss  aanndd  hhaavvee  tteeaammss  pprraaccttiiccee  

ddeevveellooppiinngg  tthheeiirr  ssoolluuttiioonnss  wwiitthh  aa  ssccrriipptt  ffoorr  eeaacchh  tteeaamm  mmeemmbbeerr..    OOuurr  llooccaall  SSooiill  &&  WWaatteerr  

CCoonnsseerrvvaattiioonn  DDiissttrriicctt  hhoossttss  aa  MMoocckk  OOPP  wwhheerree  tthhee  ssttuuddeennttss  oorraallllyy  pprreesseenntt  bbeeffoorree  aa  rreeaall  ppaanneell  ooff  

vvoolluunntteeeerr  jjuuddggeess..    TThhee  jjuuddggeess  ggiivvee  tthhee  tteeaammss  ccoonnssttrruuccttiivvee  ffeeeeddbbaacckk  ––  wwhhaatt  tthheeyy  ddiidd  wweellll,,  aanndd  

hhooww  tthheeyy  ccaann  iimmpprroovvee  bbootthh  tthheeiirr  tteecchhnniiccaall  sscciieennccee  ccoonntteenntt  aanndd  tthheeiirr  ppuubblliicc  ssppeeaakkiinngg  sskkiillllss..  

  PPrraaccttiiccee,,  pprraaccttiiccee,,  pprraaccttiiccee!!    TThhiiss  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  sskkiillll  tthheeyy’’llll  nneeeedd  aanndd  uussee  aallll  tthheeiirr  lliiffee!!  

 

WWrraapp  uupp,,  AArreeaa  aanndd  SSttaattee  CCoommppeettiittiioonnss  
  WWee  lliikkee  ttoo  ccaammpp  ffoorr  tthhee  SSttaattee  ccoommppeettiittiioonn..    IItt’’ss  ssoommeetthhiinngg  tthhee  kkiiddss  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  aallll  yyeeaarr  

aanndd  oonnee  ooff  oouurr  bbiiggggeesstt  hhooookkss!!!!  

  WWee  ccooookk  oouutt  oovveerr  tthhee  ccaammppffiirree  wwhhiicchh  hheellppss  ttoo  bbuuiilldd  tteeaamm  uunniittyy  aanndd  bbuuyy--iinn  ttoo  tthhee  pprrooggrraamm..  

  WWee  uussuuaallllyy  hhaavvee  aa  ppaarrttyy  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  wwhheerree  wwee  pprroommoottee  tthhee  RReessoouurrccee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  

WWoorrkksshhoopp,,  eennccoouurraaggiinngg  ssttuuddeennttss  ttoo  aappppllyy  ffoorr  tthhiiss  ssuummmmeerr  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ccaammpp..  

  BBoottttoomm  LLiinnee::    WWee  llaayy  oouutt  eexxppeeccttaattiioonnss  EEAARRLLYY——““WWee’’rree  hheerree  ttoo  lleeaarrnn  aanndd  ttaakkee  tthhee  

ccoommppeettiittiioonn  sseerriioouussllyy!!””    IIff  yyoouu  ccaann  aallssoo  mmaakkee  iitt  ffuunn  ffoorr  tthhee  kkiiddss,,  tthheenn  tthheeyy’’llll  ddoo  tthhee  wwoorrkk  ffoorr  

yyoouu..      

GGoooodd  LLuucckk!!  
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