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Hivatásos művészek segítenek a
programban
Írta: Dressmann Dóra
2009. október 28.

A zene világnapjának ünnepét követően négy
magyarországi általános iskolában kezdődött el a MUS-E
évad, a hivatalos tanrendbe illesztve. A zuglói székhelyű
MUS-E Egyesület programjában Európából összesen 700
hivatásos művész és 50 ezer kisdiák vesz részt.

A fiatalok jó eredményeket értek el a kulturális és közismereti versenyeken

A világhírű hegedűművész, Yehudi Menuhin Music – Europe
néven, 1993-ban elindított kezdeményezése arra hivatott, hogy
a halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolások hivatásos
művészek vezetésével lépjenek be a zene, a tánc, a színház és
a képzőművészetek világába. Ezeken az órákon nincs
osztályzat, sem bírálat, ez a fajta képzés éppen azt célozza,
hogy a diákok megtanulják: a különbözőség nem jelent alsóbbvagy felsőbbrendűséget.
– Európa 10 országának több száz iskolájában közel 700
hivatásos művész és mintegy 50 ezer kisdiák vesz részt a
programban – tudtuk meg Tímár Andortól, a zuglói székhelyű
MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesület főtitkárától, a
program nemzeti koordinátorától. A MUS-E résztvevői között 40
százalékban találhatók veszélyeztetett sorsú, 80 százalékban
hátrányos vagy halmozottan hátrányos sorsú gyerekek, 40
százalékban kisebbségi kultúrát képviselő, illetve súlyos
viselkedészavarral vagy szellemi, testi fogyatékkal élő
kisgyerekek.
– A program magyarországi elindulása óta a hivatásos
művészek több mint 400 kisdiákkal foglalkoztak éveken
keresztül heti rendszerességgel – tájékoztatott Tímár Andor. –
Közülük sokan már túl vannak a sikeres érettségi vizsgán.
Többen kiváló eredménnyel végezték el az általános iskolát,
majd a gimnáziumot is, és eközben sok kulturális és közismereti
versenyen értek el jó eredményt. A hazai tapasztalatok –
pszichológiai hatásvizsgálattal alátámasztva – igazolják Menuhin
elgondolását, hiszen mire a részt vevő diákok felső tagozatba
léptek, minden egyes osztályból pozitív légkörű alkotóközösség
alakult.

» nincs hozzászólás
Nincs hozzászólás.

» Hozzászólás hozzáadása
Hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak.
Lépjen be vagy regisztráljon.
Utolsó frissítés ( 2009. október 28. )

< Előző

Következő >

[ Vissza ]

2009.11.05. 16:57

