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ŽIACKA KONFERENCIA “UPLIETLI SME TO SPOLU” V RÁMCI
PROGRAMU ROOTS & SHOOT SLOVAKIA MALA SVOJU PREMIÉRU
Bratislava, 18. júna 2018
Komunitno-vzdelávací program Roots & Shoots Slovakia má za sebou už takmer dva
školské roky. Za ten čas sa do neho zapojilo 10 škôl, ktoré naprieč Slovenskom oživili
miestne komunity. Žiacke tímy pod vedením učiteľov dokázali vďaka jasnej vízii a
vytrvalému úsiliu spojiť svoju školu s miestnymi obyvateľmi, samosprávou, rôznymi
inštitúciami, firmami a priniesť tak riešenia malých, ale významných lokálnych problémov.
V aktuálnom školskom roku 2017 / 2018 pribudla medzi aktivity programu aj celonárodná
Žiacka konferencia Roots & Shoots Slovakia s názvom “Uplietli sme to spolu”, ktorá sa
uskutočnila dňa 15. júna 2018 v priestoroch kultúrneho centra Nová Cvernovka v
Bratislave. Zúčastnilo sa jej približne 100 žiakov z 9 základných škôl vo veku od 12 do 18
rokov.
Súčasťou konferencie boli aj prednášky mladých lídrov v oblasti aktívneho občianskeho
života či panelová diskusia so zástupcami verejnej správy, samosprávy a komunity.
Žiakom prednášali a diskutovali s nimi nasledovné osobnosti:
• Karolína Farská – spoluorganizátorka Veľkého protikorupčného pochodu;
• Martin Majerský – absolvent programu Mladí reportéri pre životné prostredie;
• Diana Jakubíková – absolventka Sokratovho inštitútu;
• Mgr. Milan Chrenko, MSc. - Ministerstvo životného prostredia;
• Jozef Schnobl - Starosta obce Hamuliakovo;
• Bc. Vojtech Pasovský - Železnice Slovenskej republiky;
• Viktor Zorňan - Zástupca rodičov, Hamuliakovo.
“Konferenciu sme sa rozhodli pomenovať Uplietli sme to spolu, nakoľko je náš program
zosobnením spoločného úsilia zapojených škôl, nadácie Green Foundation, s rozličnou
podporou samospráv, organizácií, firiem a miestnej verejnosti. Spolupráca je jedným z
hlavných princípov programu, bez ktorej by jednotlivé komunitné projekty neboli možné”,
povedala vedúca programu Roots & Shoots Slovakia, Simona Kuciaková.
Cieľom konferencie Roots & Shoots Slovakia bola vzájomná prezentácia žiackych
komunitných projektov a výmena skúseností vo forme „peer to peer“, alebo „žiaci žiakom“.
“Spestrenie programu priniesli aj prednášky mladých lídrov v oblasti aktívneho
občianskeho života, či panelová diskusia so zástupcami verejnej správy, samosprávy a
komunity, ktorých zapájanie je súčasťou programovej metodiky. Dôležitým bodom na
záver bolo aj slávnostné odovzdávanie certifikátov žiackym tímom ako odmena za ich
celoročné úsilie”, dodal Ladislav Bíro, koordinátor programu Roots & Shoots Slovakia.
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Na záver zástupcovia nadácie Green Foundation spolu so žiakmi zasadili strom, ktorý bol
súčasťou obnovy aleje Novej Cvernovky a zároveň symbolom spolupráce.
Globálny vzdelávací program Roots & Shoots na Slovensko priniesla v roku 2016 nadácia
Green Foundation v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Jane Goodall Institute.
Jeho cieľom je podnietiť motiváciu a záujem mladých ľudí pozitívne ovplyvňovať svoje
okolie. Vďaka metodike, ktorá umožňuje zapájať žiakov priamo do riešenia problémov
svojho okolia, získavajú jednotliví účastníci dôležité kompetencie pre aktívny život v
demokratickej a udržateľnej spoločnosti.
Projekt Roots & Shoots je realizovaný formou komunitnej projektovej výučby, kde si
zapojení žiaci sami identifikujú kľúčové témy svojho okolia. Vybrané problémy sa následne
s podporou nadácie, samospráv, organizácií a miestnej verejnosti snažia vyriešiť.
Program, v ktorom je učebnicou samotná komunita alebo miesto, kde žiaci žijú, umožňuje
komplexný prístup k premýšľaniu nad jednotlivými problémami, uvedomeniu si ich
vzájomných súvislostí a spoločnému hľadaniu efektívnych riešení. Zapojení žiaci získavajú
tak dôležité tzv. akčné kompetencie a skúsenosti, ktoré následne využívajú vo svojom
profesnom či občianskom živote. Učiteľ predstavuje v tomto programe "facilitátora", ktorý
žiakov sprevádza počas celej realizácie ich projektu a podporuje ich v riešení jednotlivých
situácií. Výsledkom každého ročníka je pestrá paleta projektov, zlepšujúcich
environmentálne alebo sociálne podmienky v okolí zapojených škôl.
Príručka dobrej praxe 2016/2017:
https://issuu.com/greenfoundation/docs/brozura_roots_and_shoots_2017
Tohtoročné crowdfundingové kampane žiackych tímov - príklady:
https://www.startlab.sk/projekty/365-stanickari/
https://www.startlab.sk/projekty/340-bernolacka-/

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 menšie projekty, zamerané
najmä na lokálne komunity. Projekty Roots & Shoots, či projekt revitalizácie Kollárovho
námestia v Bratislave sú prvými výstupmi 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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