PROJEKT SUPERTRIEDA - MODELOVÝ PROJEKT PRE VYUČOVANIE V EÚ
Projekt SuperTrieda získal titul „Good Practice Model of European Education Network“
ako modelový projekt pre vyučovanie umeleckej výchovy zviditeľnený vo všetkých
štátoch EÚ.
V roku 2012 vyhrala Supertrieda európsku súťaž “Changemakers - Let’s Inovate For Children” v
Paríži, kde odborná porota z projektov z celej Európy vyberala projekt pre sociálne ozdravenie
školy a školstva.
Supertrieda je v učebných osnovách pre základné a stredné školy, je oficiálnou a doporučenou
súčasťou vyučovania umeleckých predmetov a výchov na základných a stredných školách na
Slovensku.
Občianske združenie Supertrieda realizuje odborné semináre programu Kontinuálneho
vzdelávania
pre učiteľov umeleckých výchov a Slovenského jazyka, ktoré je akreditované
Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu.
Partnermi projektu SuperTrieda sú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Slovenský výbor
UNICEF, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Partnerom a odborným garantom v
školskom roku 2015/2016 je Falck, nezisková organizácia.
Podľa štatistík len 4% detí Podľa oficiálnych štatistík na Slovensku sú tzv. talenty. Opakovane sú
posielané na všetky úťaže, reprezentujú svoju školu, obec, záujmový krúžok. Majú vytvorené
podmienky, aby svoje kvality mohli ďalej rozvíjať. Podporuje všetky deti bez rozdielu a dokazuje,
že každé dieťa má tvorivý potenciál a má právo to dokázať, právo prejaviť sa, právo vyskúšať
nové veci, pracovať na sebe, získavať skúsenosti a nové, jedinečné zručnosti.
Ciele projektu SuperTrieda :
·

zvyšovať kultúrnosť detí, učiť ich cítiť, myslieť, samostatne alebo aj spoločne tvoriť,
všetkým deťom na Slovensku dať šancu objaviť svoju šikovnosť, v každom dieťati nájsť
jeho talent

·

skvalitňovať vzťahy v detskom kolektíve, predchádzať šikane, motivovať deti k aktivite
a k spolupráci s učiteľom

·

zvyšovať kredit umeleckej výchovy na školách

·

podporovať a rozvíjať kreativitu a osobnostný vývoj detí, ich schopnosti a prezentačné
zručnosti

·

prostredníctvom nových vedomostí, zručností a skúseností kultivovať detí ako
konzumentov kultúry a umenia, vychovávať informovaného diváka, poslucháča,
návštevníka kultúrnych a umeleckých podujatí, umožniť im prostredníctvom vlastnej
skúsenosti získavať kritický názor na kultúru a spoločenské prostredie v ktorom žijú a
vyrastajú
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Vyvrcholením projektu, sú súťažné celodenné festivaly v divadlách a iných sálach – v Nitre,
Košiciach, Prešove, Bratislave, Martine, Trnave a Trenčíne a na konci školského roka a národné
finále.
Žiaci základných škôl so svojou triedou v rámci vyučovania celý rok pracujú na
spoločnom umeleckom diele.
Výsledkom je hudobno-scénické predstavenie a videoklip.
Dôležitým a jedinečným aspektom projektu Supertrieda je, že na rozdiel od iných projektov, v
Supertriede sa prezentuje celá trieda. Fakt, že všetky deti sú pokiaľ je to možné rovnakým dielom
zapojené prináša rovnakú šancu všetkým, deti sa učia empatii a spolupráci. Projekt je
doporučovaný aj ako prevencia voči šikane v triede.
Stredoškoláci sa prezentujú autorským umeleckým dielom spájajúcim najmenej dva druhy
umenia (hudobné, dramatické, filmové, literárne, výtvarné) s možnosťou využitia multimédií
alebo videoklipom na spoločenské témy .
Témy aktuálneho ročníka sú pre základné školy téma Prvá pomoc.
Aktualitou ročníka 2015/2016 je príprava projektu za aktívnej účasti odborného partnera Falck,
neziskovej organizácie, ktorá sa podieľa na vzdelávaní učiteľov a detí v oblasti poskytovania
prvej pomoci. Vysielaním odborníkov v tejto oblasti na vzdelávacie dielne pre učiteľov,
poskytovaním odborného poradenstva prihláseným učiteľom a konzultácie scenárov tried z
hľadiska obsahu, resp. spracovania témy Prvej pomoci. Našim spoločným cieľom je, aby sa deti
reálne naučili, čo majú robiť, ako majú reagovať v situácii, ktorá vyžaduje poskytnutie Prvej
pomoci priamo fyzicky, ale nemenej dôležité je naučiť ich správne komunikovať pri volaní, či
hľadaní pomoci. Predstavenia v Supertriede, ktoré vyžadujú literárnu prípravu, diskusie, rešerše
a znalosti v tejto oblasti by mali priniesť posun dopredu v zručnostiach našich detí na základných
školách.
“Poslaním neziskovej organizácie Falck je, aby každé dieťa na Slovensku ovládalo prvú pomoc.
Preto sme sa aj stali partnerom projektu Supetrieda, pretože vďaka nemu sa k nášmu cieľu o krok
priblížime,” povedala Jana Mračnová z neziskovej organizácie Falck. Každý človek, a to aj dieťa,
sa môže ocitnúť v situácii, kedy bude prvú pomoc potrebovať od iného, alebo ju poskytne sám.
“Ak pomáhame, vytvárame tak pomyselnú reťaz života. Každý jeden článok reťaze predstavuje
jedného človeka - človeka, ktorý je ochotný a schopný poskytnúť prvú pomoc. A môže to byť aj
dieťa. Preto je také potrebné, aby deti ovládali prvú pomoc,” zdôraznila.
Partneri projektu Supertrieda :
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - spoluvyhlasovateľ
Zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku
Falck, nezisková organizácia
Slovenský výbor UNICEF
Odborní garanti a členovia Komisie SuperTrieda :
Prof. Irena Medňanská PhD. – Inštitút hudobného a výtvarného umenia Prešovskej univerzity
Prof. Belo Felix PhD. - Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Doc. PhDr. Albín Škoviera PhD. - Pedagogická fakulta UK
PhDr. Katarína Burgrová - Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity
Mgr. Martina Bodnárová - koordinátorka projektu
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Mgr. Luboš Zaťko - koordinátor projektu
Informácie a kontakt :
Občianske združenie Supertrieda
Martina Bodnárová - 0905 518 904, martinabodnar@gmail.com
Luboš Zaťko - 0911 11 12 30, lubos@supertrieda.sk
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