
Iskolai tájékoztató 

 

2014. szeptember 1. és 2016. július 30. között iskolánk részt vesz egy európai pályázatban. A 

svédországi Härryda (herrida) település zeneiskolájával kezdeményeztünk Vésztő várossal 

együtt szakmai együttműködést.  

Az Erasmus+ svéd-magyar zeneprojekt keretében az iskola tanulói megismerkednek az 

énekórákon svéd zeneszerzőkkel, előadóművészekkel. A zeneiskolás növendékek a 

kamarazenei csoportokban közösen zenélnek. Az iskolai énekkar tagjai és a zeneiskolások a 

projekttalálkozókon együtt zenélnek, énekelnek.  

Az első találkozó Magyarországon volt áprilisban, amire emlékezhettek. Közösen 

utcazenéltünk a svédországi fiatalokkal, koncerteket adtunk. Május 1-én a Ligetben is 

bemutattuk a közös produkciókat. Mi svéd zeneszerzők műveivel, ők magyar dalokkal, 

művekkel ismerkedhettek. Ebben a tanévben az iskolánk tanulói és tanárai közül utaznak 

Svédországba (10 felnőtt és 30 diák) és hasonló programokon vesznek majd részt. 

A projekt során lehetőségetek van az idegen nyelveket, angolt és németet, is gyakorolni. 

Nem csak a diákok tanulnak, hanem a tanáraitok az El Sistema (el szisztéma) csoportos 

zenetanítási módszerrel ismerkednek a svéd kollégáiktól és ők is bemutatják a magyar Kodály 

koncepciót, valamint a zeneiskolai oktatásunkat.  

A két év végeztével reméljük, hogy hosszabb távú együttműködést is ki tudunk alakítani. Az 

egyik fő célunk az is, hogy a zeneiskolai oktatásban minél többen részt vegyetek, és ha már 

elkezdtétek a hangszertanulást, akkor hosszabb távon fejlesszétek tudásotokat. 

A tanév végére óravázlatok, koncert DVD, kisfilm fog készülni a sikeres munkánkról. 

Jövő héttől külön faliújságon tájékozódhattok az ehhez kapcsolódó eseményekről, 

beszámolókról, célokról és eredményekről. Figyeljétek az iskola honlapját is, mert 

folyamatosan frissítjük azt, ahol videókkal, fotókkal, tájékoztatókkal találkozhattok. 

A projekt kiemelt céljai: 

 Csökkenjen az óvodai, iskolai hiányzások száma. Csökkenjen a korai iskolaelhagyók 

aránya. 

 A tanulóink (kiemelten a  hátrányos helyzetű) számára több lehetőséget biztosítsunk a 

zenetanításon keresztül. 

 Megismertessük a Kodály koncepció, Bartók örökségének és a zeneiskolai 

rendszerünk helyi adaptációját. 

 Megismerkedjünk az „El Sistema” módszerrel és annak svédországi adaptációjával. 

 Növekedjen a zenei programok száma és többen vegyenek részt az óvoda, iskola, 

kulturális intézmények zenei programjain. 

A projekt feladatai: 

 Szakmai kézikönyv készül a módszerekről (óravázlatok, tematikus tervek, 

módszerleírások). 



 Koncert DVD készül a két év felvételeiből. 

 Projekttalálkozó két alkalommal, amely szakmai tanulmányút is egyben. 

 Diákcsere program a projekttalálkozó keretein belül. 
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