
Aj vďaka vysokoškolákom boli školy zelenšie  

Vďaka tvorivosti a množstvu pro-environmentálnych aktivít škôl za konzultantskej 
podpory vysokoškolských študentov sa môže pýšiť medzinárodným certifikátom Zelená 
škola (Eco-Schools) 67 slovenských škôl a ďalších 18 ocenených diplomom „Na ceste 
k Zelenej škole“. Systém individuálnych konzultácií je pritom v sieti 47 zapojených 
krajín skôr výnimkou. 

Účasťou  v  environmentálnom  vzdelávacom  programe  získali  dobrovoľníci  možnosť 
aplikovať svoje vedomosti  v praxi  a pritom sa sami  učiť.  Využilo ju takmer  30 študentov 
a absolventov humanitných i technických odborov. Po odbornom zaškolení sa stali súčasťou 
siete  konzultantov  Zelených  škôl,  ktorí  pridelené  školy  sprevádzali  až  k medzinárodnému 
titulu.  Projekt  na  podporu  participatívneho  vzdelávania  realizovalo  bratislavské  Centrum 
environmentálnej a etickej výchovy Živica. 

„Týmto projektom sme dali študentkám a študentom príležitosť rozvinúť svoje schopnosti a  
pretaviť  svoje  vedomosti  do  environmentálnych  výučbových programov,“  vysvetľuje  jeho 
koordinátorka Zuzana Dovalová.  Odborné kompetencie  konzultantov organizátori  rozvíjali 
počas celého školského roku na školiacich seminároch,  tréningoch a workshopoch. Vďaka 
nim a nadšeniu účastníkov sa počet členov konzultantskej  siete  počas minulého školského 
roku zdvojnásobil. 

„Páči sa mi živý a ľudský spôsob, akým boli vedené všetky školenia, vzdelávacie pobyty či 
regionálne  stretnutia.  Človek  sa  vždy  dozvedel  množstvo  nových  informácií,“  oceňuje 
vzdelávacie  aktivity  Zuzana  Šoutová,  študentka  Prírodovedeckej  fakulty  UK v Bratislave. 
„Projekt mi veľa dal. Zmenil môj pohľad na svet a zmenil aj mňa,“ dopĺňa Mirka Piláriková, 
študentka Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. „Len dúfam, že cezo mňa 
zmenil tak trošičku aj svet,“ dodáva.   

Spokojní boli aj pedagógovia zapojených škôl:  „Pomoc konzultanta je významnou súčasťou 
programu  Zelená  škola,“  myslí  si  učiteľka  Jana  Krajčírová  z  ocenenej  základnej  školy 
v Zbehoch. „Kedykoľvek som potrebovala pomoc, bola mi zo strany konzultanta poskytnutá.“

Spolupráca  s dobrovoľníkmi  a rozvoj  siete  konzultantov  bude  pokračovať  aj  v tomto 
školskom roku, a to aj po oficiálnom ukončení projektu. Slávnostné odovzdávanie certifikátov 
Zelená škola sa uskutoční 22. októbra 2010 vo Zvolene, v rámci konferencie o participácii 
v environmentálnej výchove Škola zmeny.  

Projekt „Budovanie kapacít a podpora participácie v oblasti environmentálnej výchovy“ bol 
realizovaný  vďaka  finančnej  podpore  z  fondu  Hodina  deťom,  ktorý  zriadila  a spravuje 
Nadácia pre deti Slovenska. 

Kontakt:  Zuzana Dovalová,  Kancelária  programu Zelená škola, CEEV Živica,  Vysoká 18, 
811  06  Bratislava,  Tel.:  0918  495 964,  E-mail:  dovalova@zivica.sk.  Viac  informácií  na 
stránke www.zelenaskola.sk.
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