
  

Čo prináša školám program Roots & Shoots? 
  









 

• Pred akými výzvami stojí dnešná mladá generácia?  

• Aké kompetencie sú nevyhnutné pre ich uplatnenie 

v udržateľnej spoločnosti? 

• Ako na to reaguje naše súčasné školstvo? 

• A ako sme na to schopní reagovať my? 

 





Hlavným cieľom je podnecovať záujem mladých ľudí o 
environmentálne alebo sociálne problémy svojho okolia a 
viesť ich tým k tzv. súcitnému líderstvu, aby mohli svojim 
konaním vytvárať lepší svet. 
 
 



Komunitné učenie v programe Roots & Shoots 
je metóda, prostredníctvom ktorej sú žiaci priamo zapojení 
do riešenia lokálnych problémov, čo im umožňuje pripraviť 
sa na život v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti a 
súčasne využiť nadobudnuté kompetencie v reálnych 
životných situáciách. 
 
 
 









 

- 16 škôl 

- vidiecke štátne školy 

- žiaci 6.- 8. roč. ZŠ a ich učitelia 

- dotazníky so zapojenými a nezapojenými školami 

- fokusové skupiny a rozhovory na zapojených školách 

Evaluačný výskum 2019/20 



 Celkovo veľmi kladné hodnotenie programu žiakmi 

a pedagógmi. 

 Silné prepojenie školy s miestnou komunitou. 

 Participatívny prístup pedagógov ku žiakom. 

 Rozvoj kompetencií pre život v súlade s trvalou 

udržateľnosťou. 



 

Posilnenie/ Empowerment 
 

Podpora presvedčenia žiakov, že dokážu niečo reálne 
zmeniť vo svojej komunite a hrdosť na svoju prácu. 

 

„Oni nás naučili veriť v svoj cieľ a dokázať ľuďom aj 
sami sebe, že vieme urobiť svoje nápady.“  

 

 



 

 
• kritické spracovanie informácií (vyhľadávať, triediť, 

prezentovať) 

• narábanie s mapou a katastrom 

• písanie úradných listov a získavanie povolení od majiteľov 

pozemkov 

• postup v súlade s princípmi projektového managementu 

Strategické kompetencie a schopnosť riešenia problémov 
 



„Ja si myslím, že sme sa aspoň naučili, ako to vo 
svete dospelých ľudí chodí, že nemôžeme si 
robiť, čo chceme,  
že namaľujeme na cestu nejaké čiary a to bude 
všetko,  
ale museli sme sa naučiť písať listy, oslovovať 
ľudí, zháňať financie.  
 
Jedna z hlavných vecí, čo sme sa naučili je 
komunikovať           s úradmi.“  

 



Interpersonálne kompetencie 

Schopnosť spolupracovať, dohodnúť sa a komunikovať                
s ostatnými, rešpektovať iné názory a pod. 

 

„Naučila som sa lepšie komunikovať s ľuďmi. Lebo ja som sa 
nejakých ľudí aj bála. Keď vidím nejakého človeka, ja sa aj tak – 
hanbím aj pozdraviť, ale teraz sa už vôbec nehanbím som sa to už 
naučila.“ (žiačka)  
 
„Spolupracovať – a to je veľký prínos, pretože vedieť a chcieť 
spolupracovať je dnes veľký problém. Komunikovať, rešpektovať 
cudzie názory.“ (učiteľ)  
 



Posilnenie osobnej zodpovednosti, sebaistoty, 

vytrvalosti navzdory prekážkam či zmene uhlu pohľadu 

na iných ľudí a profesie. 
 

„Že dôležité je nevzdávať sa aj keď nám niekto povie, 

že napr. to nevyjde alebo nám to zničia, tak že treba ísť 

ďalej a keby to zničili, tak skúsiť to nanovo 

premaľovať.“  

Intrapersonálne kompetencie   
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Ďakujeme za pozornosť! 
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