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ŽIACI ZO ZŠ V ZEMIANSKEJ OLČI V RÁMCI PROJEKTU ROOTS &
SHOOTS ZVEĽADILI LOKÁLNU ŽELEZNIČNÚ STANICU
Zemianska Olča, 13. júna 2017
Projekt Roots & Shoots na Slovensko priniesla v roku 2016 nadácia Green Foundation v
spolupráci s medzinárodnou organizáciou Jane Goodall Institute. Jeho cieľom je zvýšiť
motiváciu, záujem a schopnosti mladých ľudí pozitívne ovplyvňovať svoje okolie. Projekt
Roots & Shoots je realizovaný formou environmentálnej a komunitnej projektovej výuky,
kde si zapojení žiaci sami identifikujú kľúčové témy svojho okolia. Vybrané problémy sa
následne s podporou nadácie a svojej komunity snažia vyriešiť. Získavajú tak dôležité
skúsenosti a následne sú aktívnejší aj v reálnom živote. Učiteľ predstavuje v tomto
programe "facilitátora", ktorý žiakov sprevádza počas celej realizácie ich projektu a
podporuje ich v riešení jednotlivých situácií.
Green Foundation na Slovensko priniesla a aktualizovala metodiku edukačného programu
Roots & Shoots a poskytla vybraným školám finančný grant na realizáciu ich projektov. V
školskom roku 2016-2017 bolo do pilotného programu zapojených 5 základných škôl.
Projekt rekonštrukcie železničnej stanice a jej okolia realizovaný žiakmi ZŠ v Zemianskej
Olči je výnimočný tým, že presahuje hranice školy a prináša pozitívnu zmenu z ktorej
profitujú nielen samotní žiaci, ale predovšetkým celá komunita obce a jej okolia.
Žiaci zo ZŠ v Zemianskej Olči v priebehu 3 mesiacov opravili a zútulnili interiérové aj
exteriérové čakacie priestory železničnej stanice v Zemianskej Olči, ktoré boli v
dezolátnom stave. Boli opravené okná a dvere, vyčistené a vymaľované steny,
premaľované lavičky, vyčistený priľahlý dvorček, ktorý žiaci upravili a vysadili v ňom kvety
a okrasné rastliny. V okolí železničnej stanice zavesili niekoľko vtáčich búdok, ktoré sami
vyrobili. Ich trojmesačná snaha je zdokumentovaná aj na Facebooku v rámci skupiny
Staničkári. V rámci dlhodobých cieľov chcú pozitívne motivovať deti aj dospelých ku
kultúrnemu správaniu vo verejných priestranstvách.
Projekt v rámci ZŠ v Zemianskej Olči viedla pani učiteľka Dagmar Janišová s podporou
riaditeľky školy, pani Gabriely Földešovej. Nadácia Green Foundation poskytla finančný
grant, programovú metodiku, asistenciu na projekte, a v spolupráci so Slovenskou
agentúrou životného prostredia tiež odborné zaškolenie zúčastnených.
Žiakom sa úspešne podarilo osloviť ďalšie subjekty:
- Železnice SR poskytli materiálnu a finančnú pomoc,
- starostka obce Lipové, starosta obce Zemianska Olča, ako aj viacerí lokálni podnikatelia
a rodičia žiakov zabezpečili materiálnu podporu.
Žiaci plánujú v projekte pokračovať aj v budúcnosti prostredníctvom nadväzujúceho
voľnočasového krúžku Staničkári, ktorý si založili. Po úspešnom zavŕšení pilotného
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ročníka edukačného program Roots & Shoots na Slovensku pripravuje Green Foundation
jeho druhý ročník, v ktorom sa počíta so zapojením väčšieho počtu škôl a detí.

O nadácii Green Foundation
Nadácia Green Foundation, ktorú v roku 2015 založil slovenský filantrop a investor Boris
Zelený, sa zameriava na podporu slovenského environmentálneho prostredia a rozvoj
sociálnych inovácií. V minulosti Green Foundation podporila drobné projekty, zamerané
najmä na lokálne komunity. V súčasnosti prechádza nadácia transformáciou a projekty
Roots & Shoots, či projekt revitalizácie Kollárovho námestia v Bratislave sú prvými
výstupmi tohto transformačného procesu, ktorého cieľom je vybudovať silnú nadáciu v
slovenskom prostredí. Činnosť nadácie odborne garantuje správna rada zložená z
expertov z akademického, verejného i súkromného sektora zo strednej Európy.
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