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1 Előszó
A magyarországi Szimfónia program egy 2014 szeptemberétől működő szociális

program, amely a zene eszközével ér el főként hátrányos helyzetű általános

iskolás gyerekeket azzal a céllal, hogy a hangszeres zeneoktatás, a

zenekarépítés és az együttzenélés örömének megtapasztalásával közösségi

élményhez juttassa őket.

A Szimfónia program ötlete Venezuelából ered, ahol El Sistema, azaz „Rendszer”

néven ismeretes. Az El Sistemát 1975ben indította útjára José Antonio Abreu

zongorista, karmester és közgazdász a venezuelai nyomornegyedekben csellengő

gyermekek körében, értékes és örömteli időtöltést kínálva számukra. Az El

Sistema lényege nem a tehetséggondozás, hanem az örömzenélés.

Elsősorban tehát szociális programról van szó, melyben a zene az esélyteremtés

eszköze. A létrejövő ifjúsági zenekarokban a gyerekek a közös munka során a

társadalom működését képezik le, abban mindenki tehetségéhez mérten vesz

részt, és mindenkinek megvan a maga, a többiekével egyformán fontos szerepe,

ahol a közös célt együttműködésre és szolidaritásra építve lehet elérni.

Az El Sistema magyarországi adaptációját a Symphonia Alapítvány

kezdeményezte. A program honosításakor komoly alapokra lehet építeni, hiszen

a hazai zeneoktatás a mai napig a Kodály módszert követi, melynek lényege,

hogy minél kisebb kortól minél több gyermek énekeljen. Kodály nevéhez fűződik

a kórusmozgalom útra indítása is, mely a mai napig élő gyakorlat, az

intézményesített oktatás keretei között az általános iskoláktól a felsőoktatási

intézményekig mindenhol találkozhatunk énekkarokkal.

Az Alapítvány a program szociális elemeinek kidolgozására partnerként a

Magyar Máltai Szeretetszolgálatot kérte fel, tekintve, hogy a szervezetnek komoly

szakmai múltja van a szegény és cigánytelepeken végzett állandó (settlement

típusú) szociális munka terén is. E tapasztalatokra azért volt szükség, mert

olyan iskolákban szerették volna megvalósítani a programot, ahová javarészt

halmozottan hátrányos helyzetű, telepszerű környezetből járnak a gyermekek. A

Szimfónia program kísérleti megvalósítására 2013 nyarán, Monoron került sor,

ahol a Tabán nevű szegénytelepen akkor már kilenc éve zajlott a

Szeretetszolgálat leszakadó közösségeket célzó „Jelenlét” programja. A módszer
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kipróbálása a Szeretetszolgálat saját forrásából valósult meg, annak

reményében, hogy később lehetőség nyílik európai uniós támogatás

igénybevételére is.

A TÁMOP3.3.1613/1 kódjelű, Szimfónia című nyílt pályázati felhívás 2014

tavaszán jelent meg 300 millió forintos keretösszeggel, melyre a Máltai

Szeretetszolgálat és a Symphonia Alapítvány sikerrel pályázott.

A Szimfónia egy pilot, azaz kísérleti program, amely a hazai körülményekre

szabva és a magyarországi zenetanítási hagyományokra építve kívánta

kipróbálni, a gyakorlatban megvizsgálni az El Sistema hazai adaptációjának

lehetséges formáit. A pilot program 2014 szeptemberében a DélDunántúli és

ÉszakMagyarországi régió 15 köznevelési intézményében indult el, azokat

a gyerekeket megszólítva, akik a hagyományos zeneoktatásból jellemzően

kimaradnak. A program keretében minden iskolában egy szociális munkást és

legalább egy – de a legtöbb helyszínen kéthárom – hangszeres tanárt vettek fel.

A projekt megvalósítási időszaka eredetileg 2014. augusztus 1től 2015.

szeptember 30ig tartott, ez végül két hónappal hosszabb lett. Noha a pályázati

kiírás iskolánként minimum 10 fős csoport létrehozását írta elő, a 15 iskolában

mintegy 450 gyermek vett részt napi rendszerességgel a programban, s közel

1000 főre tehető azon gyermekek száma, akik legalább egyszer részt vettek

valamelyik „szimfóniás” foglalkozáson, rendezvényen.

A következőkben a Szimfónia egy évének tapasztalatai alapján kívánunk

módszertani útmutatót nyújtani mindazoknak, akik szeretnék saját

iskolájukban bevezetni a programot.
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2 Hol érdemes megvalósítani
a programot?
A Szimfónia programot bárhol érdemes megvalósítani, hiszen a csoportos

zenetanulás, a közös zenélés a gyerekek számára hatalmas öröm, óriási élmény.

Mivel azonban a Szimfónia elsősorban szociális program, így különösen

hasznos és fontos elindítani a leghátrányosabb helyzetű vidékeken, illetve

azokban a falvakban, városokban, ahol nagy számban élnek alacsony iskolai

végzettségű és a munkaerőpiacról kiszorult emberek. Az ő gyermekeik

hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetűek, nekik esélyük sincs arra,

hogy a hagyományos zeneiskolai képzésben részesüljenek, és éppen ezek a

nehéz sorban élő, az iskolában rendre „problémásnak” minősített tanulók

alkotják a Szimfónia program közvetlen célcsoportját.

A legrosszabb helyzetű járások és települések többsége külső vagy belső

periférián helyezkedik el, azaz egyrészt az országnak a Dunától keletre eső

területének északi, keleti és déli határainál, másrészt a Dunántúl déli

határszakaszainál, illetve az ország belsejében a megyehatárok közelében.

Emellett egész települések tengődnek a legmélyebb szegénységben. Egy, a

Pannon.Elemző Iroda Kft. által 2013ban készített elemzés szerint

Magyarországon 797 olyan település van, ahol a szegénységi kockázati kód (ami

egy komplex mutató alapján kiszámított érték) az 1–10ig terjedő skálán a 8 és

10 közötti, a három legrosszabb besorolású értéket kapta. Ezek a települések a

magyar települések átlagos szegénységi kockázati indexét legalább 40%kal

meghaladják. Közülük a 2000 fő lakosságszám alatti gettófalvak száma 682,

ezekben a falvakban a közszolgáltatások elérhetősége jelentősen korlátozott, és

az életszínvonal rendkívül alacsony.

Sajnos nem csak ezeken a vidékeken, településeken vannak olyan iskolák, ahol

a hátrányos helyzetű – jelentős részükben roma – gyermekek aránya nagyon

magas. A viszonylag jó gazdasági mutatókkal rendelkező városokban is

találhatunk szegregált oktatási intézményt. Ez nem véletlen, hiszen városaink

döntő többségében a legszegényebb emberek egy része térben is elkülönülten él,

és – néhány üdítő kivételtől eltekintve – az itt lakó családok gyermekei
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szegregálódó vagy szegregált iskolába járnak. Mindez sajnálatos módon

általános jelenség a mai Magyarországon, részben a lakóhelyi elkülönülésből

fakadóan, részben pedig az iskoláztatásra vonatkozó jogszabályi,

szakmapolitikai mechanizmusok, illetve a többségi társadalom részéről

megtapasztalható kirekesztő magatartás miatt. A legszegényebb, leginkább roma

gyerekek nagyfokú iskolai koncentrálódása ma egyrészt központi és helyi

adminisztratív döntések következménye, másrészt a spontán módon kialakult

gyakorlat okozta helyzet, amelyhez a szabad iskolaválasztás teremti meg a

kereteket. A mobilitásra képes családok elvándorlása, továbbá a helyi vagy
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körzeti iskola helyett gyermeküket más településre hordók emelkedő száma

miatt nagyon sok településen az egyes iskolák tanulói összetételét tekintve

szélsőséges szociális és etnikai különbségek alakultak ki. A folyamat nem új

keletű, már a 2006os országos kompetenciamérés adatai szerint is az ötezer

főnél kisebb településeken a tanulók 2025 százaléka nem a saját iskola

körzetébe járt.

A városokban gyakori, hogy a leromlott állapotú lakóövezetekben élő családok

gyerekei egy olyan közeli oktatási intézménybe járnak, ahol ők alkotják a diákok

zömét. Megfigyelhető, hogy már a kisebb népességszámú települések esetében is

következményekkel járt a szabad iskolaválasztás lehetősége, hiszen járási

szinten is megjelentek azok az „elit” iskolák, amelyek kifejezetten a jómódú

családok gyermekeit fogadják, míg a „gyűjtőiskolákban” a nehezebb

körülmények között élő gyermekek tanulnak.

A Szimfónia programnak elsősorban azokban az iskolákban van helye, amelyek

a fent ismertetett folyamatok miatt a legnehezebb helyzetű családok

gyermekeivel foglalkoznak. Az ilyen oktatási intézményekbe járó diákok egy

része nagy valószínűséggel – éljenek városban vagy falun – szegény és

cigánytelepeken, városi szegregátumokban lakik, onnan indul reggelente az

iskolába. Ezeken a telepeken a lakhatási körülmények rendkívül rosszak, a

komfort nélküli vagy alacsony komfortfokozatú lakások zsúfoltak, a vezetékes

infrastruktúra részben vagy egészben hiányzik, nincs pormentes út, se járda, se

közvilágítás, a közszolgáltatások legtöbb esetben csak komoly akadályok

leküzdése árán érhetők el. Az itt élő gyerekeknek az iskola ténylegesen „más

világ”, hiszen szocializációs szempontból nem igazán tudnak megfelelni az ott

megfogalmazott elvárásoknak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy olyan

programokban tudjanak részt venni, melyek megerősítik önbizalmukat,

amelyekben sikereket érhetnek el, és ennek révén egy jól működő közösség

tagjának érezhetik magukat. Mindez a Szimfónia program fő céljának eléréséhez

vezet: az iskolai lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás mérsékléséhez, a gyerekek

sikeres iskolai pályafutásának támogatásához.



10 A SZIMFÓNIA PROGRAM INTÉZMÉNYI BEVEZETÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

3 A program alapelvei
3.1 A Szimfónia program szociális program

A Szimfónia deklaráltan szociális program, amely a zenét eszközként használja.

Szociális program abból a szempontból, hogy közvetlen célcsoportjának tagjai

számára olyan támogatást kíván nyújtani, melynek segítségével megbecsülést

szerezhetnek a helyi társadalomban, erősíthetik a pozíciójukat az iskolában, s

újabb és újabb célokat tűzhetnek maguk elé. A programban elsősorban

hátrányos helyzetű, nehéz sorban élő gyermekek vesznek részt, akiknek családi

körülményeik, szegénységük miatt kedvezőtlenek a kilátásaik az iskolai

előrehaladásban, és ennek következtében a későbbi munkaerőpiaci pozícióik

tekintetében. A legszegényebb családok gyermekeinél a legvalószínűbb, hogy

nagyon hamar kikerülnek az intézményes nevelésioktatási rendszerből –

képzetlenül, és nem egy esetben funkcionális analfabétaként. A telepi

környezetből érkezett gyerekekre ez különösen igaz, hiszen szüleik nagy

valószínűséggel szegregált iskolába jártak, ami – akárcsak az életkörülményeik –
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nem biztosította számukra azoknak az ismereteknek és kompetenciáknak az

elsajátítását, amelyekkel továbbtanulhattak volna egy piacképes szakma vagy az

érettségi megszerzése reményében. A telepi zsúfolt és egészségtelen lakhatási

körülmények, az alacsony iskolázottság és a mindenhol tetten érhető

diszkrimináció a munkaerőpiacról való kiszorulásukkal jár, mely tartósítja a

szegénységüket, és nem tesz mást lehetővé, mint a hátrányok átörökítését

gyermekeikre. Mindezek következtében a telepi gyerekek közvetlen környezetében

nem, vagy csak nagyon ritkán vannak olyan kulturális minták, amelyek a

tanulásra, továbbtanulásra motiválnák őket. Ezt a mintát, avagy annak hiányát

a neveléspedagógia az „iskolaorientáltság” fogalmával írja le. Ezekkel a

gyerekekkel az iskola általában nem tud mit kezdeni, aminek oka többrétű. A

pedagógusok jó része nem kapott olyan eszközöket a kezébe, amelyekkel

motiválhatná a telepen élő halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket, nincs

adekvát és elérhető módszerük az iskolába begyűrűző szociális problémák

kezelésére. Az eszköztelenség nem a pedagógusok, hanem a tanárképzés és

pedagógustovábbképzés hibája. A Szimfónia program ennek a problémának az

orvoslásában kíván segítséget nyújtani a pedagógusoknak, ami a pilot

programban a visszajelzések alapján nagyon sok esetben sikerült is.

A fentiekből következik, hogy minden „szimfóniás” iskolában dolgoznia kell egy

szociális munkásnak. A szociális munka fájóan hiányzik a magyar köznevelési

rendszerből – ezt a hiányt felismerve igyekszik a szükséges kompetenciákat,

kapacitásokat pótolni a program. A szociális munkás feladata, hogy

feltérképezze az iskolában a legproblémásabbnak tartott gyerekek családi

hátterét, és azt megismerve segítséget nyújtson számukra. Konzultál a

pedagógusokkal, felveszi a kapcsolatot a szociális intézményrendszerrel, segíti a

szülőket eligazodni az adminisztrációban, az ellátásokhoz való jogosultság

kérdéseiben. Ez nagy segítség az iskolák számára, hiszen az efféle feladat sok

esetben idegen számukra, vagy nincs rá kapacitásuk.

A szociális munkásokhoz – akárcsak a zenetanárokhoz – mindig bizalommal

fordulhatnak a gyerekek, akik nagyon sok egyéni odafigyelést, törődést, szeretet

igényelnek.

A szociálpszichológia jól ismert fogalma az „önbeteljesítő jóslat”. Az a gyerek, akit

ügyetlennek neveznek (vagy bármilyen más negatív tulajdonsággal ruháznak fel),

elfogadja ezt a minősítést, és eszerint is viselkedik. A Szimfónia programban ezt



12 A SZIMFÓNIA PROGRAM INTÉZMÉNYI BEVEZETÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

az „önbeteljesítő jóslatot” a feje tetejéről a talpára kell állítani, az iskola által a

legnehezebben kezelhető gyerekeket dicsérni, bátorítani kell, és minél inkább

bevonni a foglalkozásokba.

A Szimfónia program alapfeladata, hogy minél több kallódó, „problémás”

gyereket magához vonzzon annak érdekében, hogy bekerüljenek egy

közösségbe, és ott jól is érezzék magukat. Ennek egyik fontos eszköze a

csoportos zenei foglalkozás, ahol a gyerekek sikerélményekhez juthatnak, ezáltal

önbizalmuk erősödik, ami minden bizonnyal visszahat iskolai teljesítményükre.

A program igyekszik segíteni a bevont gyerekek tanulási készségeinek fejlődését

is. Ez egyrészt a zenetanulás transzferhatásain keresztül érhető el (kognitív és

érzelmi készségek fejlődése), másrészt pedig az iskolai sikerességhez szükséges

egyéb készségek megerősítésén keresztül (figyelemkoncentráció, kitartás

növekedése, kooperációs készségek – utóbbi főképp a zenepedagógiai

foglalkozások csoportos jellege által).

A célok elérése érdekében a szociális munkás és a zenetanár szoros

együttműködésére van szükség. Komoly értékteremtő erővel bír, hogy ezt a két

egymástól távol eső szakmát, a zenetanítást és a szociális munkát sikerül

ötvözni, és ennek erejét képes kihasználni a program.

3.2 A zenepedagógiai munka helye és szerepe a
Szimfónia programban

A Szimfóniának a zene az elsődleges eszköze – ha úgy tetszik a motorja –, a

segítségével éri el a program szociális céljait. A hangszerek, a zene iránti

rajongás az, ami gyakorlásra, kitartó munkára buzdítja, és így sikerekhez

juttatja, önbizalmuk megerősödéséhez segíti a gyerekeket. A zenekar az a

közösség, ahol megtanulnak egymásra figyelni, egymást segíteni, és ahol

megélhetik a valahová tartozás élményét. A zenekari találkozók, fellépések

ráadásul alkalmat adnak a saját környezetükből való kimozdulásra,

produkciójuk elismerésének megtapasztalására, az ebbéli öröm megélésére, új

élmények szerzésére.

A program fő pillérei – a szociális munka és a csoportos zenei foglalkozások

– szervesen összekapcsolódnak, kölcsönösen segítik és kiegészítik

egymást. Bár a szociális, közösségi célok elérése prioritást élvez, a gyerekek
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zenei fejlődésének biztosítása is nagyon fontos. Hiszen minél előbbre tartanak a

hangszeres zenélés alapjainak elsajátításában, annál nagyobb sikerélményhez

jutnak, önbizalmuk erősödik, összpontosító képességük javul, mindezek pedig

visszahatnak önértékelésükre és az iskolai teljesítményükre.

Fontos szem előtt tartani, hogy a zenei eredményeknek csak akkor van értéke,

ha az a gyerekek belső motivációjára épül. Éppen ezért minden eszközzel meg

kell őrizni a gyerekeknek a zene, valamint a közös alkotás iránti lelkesedését.

3.3 A közösségépítés fontossága

A Szimfónia programnak a működése helyén, az iskolában kiemelten kell arra

törekednie, hogy tevékenységével közösséget építsen. A program azáltal, hogy

bárki, aki a hangszeres zenélés iránt érdeklődik, jelentkezhet, mindenki számára

elérhetővé teszi a foglalkozásokat. Mivel ezek térítésmentesek, a szegényebb

családok gyermekei is részt vehetnek rajtuk. Fontos, hogy a programnak nem

szabad szelektálnia a diákok magatartása, zenei képességeik, készségeik és

tanulmányi eredményük alapján sem. Ennek köszönhetően a foglalkozásokra

járó gyerekek várhatóan heterogén csoportokat fognak alkotni, lesznek bennük

kitűnő tanulók és bukdácsolók, nyugodtak és izgágák, sajátos nevelési igényű és

„problémamentes” gyerekek, cigányok és nem cigányok. Ez a sokszínűség nincs

ellenére a Szimfóniának, sőt: a Szimfónia integrációs program is, a közös zenélés

révén igyekszik egy közösséget alkotni a különböző társadalmi helyzetű és

tanulmányi eredményű gyerekekből.

A különböző családi hátterű gyerekek közti együttműködés kereteit ki kell

alakítani, a foglalkozásokra járókat közösséggé kell formálni, ami nem megy

magától, tudatos munkát igényel. Annak ellenére, hogy jó néhány példa van

arra, hogy eltérő szocializációs fokon álló gyerekek is tudnak barátságot kötni,

nem ez az általános. Ennek oka lehet az, hogy nem, vagy alig érintkeznek,

hiszen például vannak, akik tagozatos osztályba járnak, míg mások nem. Az

sem segíti az egymásra találást, ha osztályon belül a pedagógus az egyéni

erőfeszítéseket és eredményeket díjazza, anélkül, hogy megteremtené a csoportos

munka, a kooperatív tanulás feltételeit. A Szimfónia program a csoportos

foglalkozásokkal, a közös zenélés, közös alkotás örömével kívánja biztosítani

annak a kereteit, hogy a gyerekek megismerjék egymást, és érdekeltek legyenek

az együttműködésben. Ezért van szükség a befogadó légkörre, a türelemre a
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gyengébben haladókkal szemben, ezért nagyon fontos a perifériára szorult

gyerekek részvételének, önbizalmának erősítése.

A közösségépítés lassú folyamat, de a pilot program tanúsága szerint akár egy év

alatt is komoly eredményeket lehet felmutatni. Az, hogy milyen erőssé sikerül

tenni egy szimfóniás közösséget, nagyrészt a kollégák személyiségén, a

pedagógiai eszköztáruk minőségén múlik. Az egyik legnagyobb kihívás a „nem

mondunk le senkiről!” elvének érvényesítése úgy, hogy a csoportos

foglalkozásokon a hangszeres zenetanulás feltételéül szolgáló, a koncentrációt

lehetővé tevő nyugodt légkör kialakítása is megvalósuljon. Ennek

megteremtésében komoly feladat hárul a zenetanárok mellett a szociális

munkásokra is. Elsősorban nekik kell külön foglalkozniuk az iskola által

nehezen kezelhető gyerekekkel, hiszen esetükben van a leginkább szükség a

pozitív énkép kialakítására, ők igénylik a legtöbb egyéni odafigyelést, a

beszélgetéseket.

A pilot program tapasztalatai szerint az első fellépések igazi

közösségteremtő erővel bírtak. Hiába álltak a gyerekek a hangszeres tudás

elsajátításában különböző szinteken, közösen tudtak a csoportos

foglalkozásokon, az iskolai fellépéseken muzsikálni. Mindenkinek megvolt a

maga szerepe, a maga szólama, és azt érezhette, hogy valami személyeset képes

hozzátenni a közös produkcióhoz. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szimfóniás

foglalkozásokon részt vevő gyerekek minél többször meg tudják magukat

mutatni a színpadon.

A közösségépítési munkát a külső programok (mozi, koncert, színházlátogatás,

kirándulás, városnézés stb.) élménye, az iskolai rendezvényeken való egyre

gyakoribb szereplések és a külső helyszíneken (óvoda, öregek otthona, falunap

stb.) történő fellépések erősítik tovább. A tapasztalatok azt mutatják, hogy igen

hamar, már az első tanév folyamán kialakul egyfajta „szimfóniás identitás”. Ezt a

folyamatot segítik az összetartozást kifejező szimbólumok és rituálék (kendő,

póló, karkötő, csapatkiáltás), és nagyon fontos, hogy minél több találkozóra

kerüljön sor más szimfóniás iskolákkal.

A Szimfónia programnak azon kell dolgoznia, hogy a gyerekek megélhessék a

közösséghez tartozás érzését, sikereket éljenek át, és ehhez nagyon jó eszköz a

zenekarként való megszólalás élménye, az együttzenélés öröme.
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3.4 Csapatmunka: a szociális munkás és a
zenetanár együttműködése

Két teljesen különböző szakma, melyeknek képviselői soha nem találkoznak egy

munkahelyen. Ám itt, a Szimfónia keretei között egymásra vannak utalva, ha

nem egy irányba húznak, az a kitűzött célok sérülésével, a közösségépítés

kudarcával járhat. Mivel a felelősségen közösen osztoznak, a feladatok

elosztásának optimalizálása kulcsfontosságú. A zenetanároknak részt kell

vállalniuk a szociális problémák kezelésében, a szociális munkások pedig

komoly segítséget jelentenek a zenei foglalkozások lebonyolításában. Szerencsés

eset, ha a szociális munkás tud valamilyen hangszeren játszani, ha nem tud,

akkor érdemes a program megvalósítása folyamán együtt képeznie magát a

gyerekekkel, így képes segíteni a gyakorlásban, és a fellépéseknek is részesévé

válhat.

Fontos, hogy amikor csak teheti, a zenetanár kísérje el a

családlátogatásokra a szociális munkást. Ennek különösen akkor van nagy

jelentősége, amikor ezeken a látogatásokon lehetővé teszik, hogy a gyerekek

családjuk körében mutassák be a hangszeres tudásukat, akár a tanárukkal

közös játékkal.

Az együttműködés egyik lényeges eleme, hogy a két szakember megosztja

egymással az információkat. A zenetanár így rendszeresen tudomást szerezhet

arról, hogy tanítványa indiszponáltsága, figyelemzavara mögött milyen családi

probléma áll, más esetekben ő képes támpontokat adni a szociális

szakembernek a gyerek helyzetével kapcsolatban, ha éppen neki nyílik meg a

diák. A közös munkában ennek azért van kitüntetett szerepe, mert a családi

háttér problémáinak feltárása az alapja annak, hogy a gyerekek számára

segítséget lehessen nyújtani. Munkája természetéből fakadóan általában a

szociális munkásnak vannak részletesebb információi a gyerekek otthoni

körülményeiről, ezért nagy súllyal esik latba a véleménye a foglalkozások

szervezésekor. A pilot program megmutatta, érdemes mindent elkövetni azért,

hogy a családi környezetben meglévő problémák miatt nagyon magányos, vagy

viselkedészavaros gyerekek rendszeres résztvevői legyenek a foglalkozásoknak,

mert éppen nekik van a legnagyobb szükségük a megélt közösségi élményre. A

szociális munkásoknak és a zenetanároknak is megvannak az eszközeik arra,

hogy miképpen motiválják ezeket a gyerekeket a programban való részvételre.
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A pilot programban ez a legtöbb esetben sikerült a szociális munkások és

zenetanárok közötti szoros munkakapcsolat kiépítése. Ez annak volt köszönhető,

hogy a zenetanárok és a szociális munkások képesek voltak pontosan

kommunikálni, a felmerülő problémákat megbeszélni, és azokra megoldást

találni. Ez nem mehetett másként, csak úgy, ha a munkájukat szívvellélekkel

végezték és egymás rezdüléseire odafigyelve dolgoztak együtt, ez volt a garanciája

a magas szintű közös szakmai munka megvalósulásának.

3.5 A program főbb elemei

A Szimfónia program főbb elemei a zenei és szociális tevékenységek, a

közösségfejlesztő és szabadidős tevékenységek, valamint az iskolán belüli és

azon kívüli együttműködések kialakítása.

A Szimfónia az iskolákban az egész napos iskolai rendszerbe ágyazódik be,

gerincét a délelőtti, illetve délutáni zenei foglalkozások adják. A magyar

zeneiskolai oktatásnak az egyéni képzésre alapozott gyakorlatától eltérően a

program az El Sistema mintáját szem előtt tartva a csoportos zenei

foglalkozásokra épül. Ennek lényege, hogy egy rövid alapozó időszak után a

gyerekek, akár 1012 fős csoportokban egyszerű darabokat tanulnak meg réz és

fafúvós, illetve vonós és ütős hangszereken. A pilot keretei között egy iskolában

egy hangszercsoport (fúvós vagy vonós, néhol pedig ütős) oktatása zajlott, az

erőforrások optimalizálása miatt ez mindenki számára ajánlott megoldás abban

az esetben, ha csak néhány zenetanár alkalmazására van forrás. A csoportok a

kezdetekkor nem tanulják a kottaolvasást, hanem az utánzásra épülő

foglalkozásokon egyszerűbb dallamokat, dalokat próbálnak eljátszani. Ennek

előnye, hogy a jól ismert gyermekdalok hangszeres megszólaltatása sikerélményt

nyújt a diákoknak, és motiválja őket a további foglalkozásokon való részvételre, a

gyakorlásra. A csoportos zenei foglalkozásokról a későbbiekben bővebben esik

szó.

A szociális tevékenységek hangsúlyos része, hogy a rászoruló családoknak

egyéni esetkezelés formájában segítséget nyújtson, valamint a különböző

problémákat becsatornázza a helyi ellátórendszerbe, arra törekedve, hogy

települési szinten a helyi jelzőrendszer részesévé váljon, elősegítve a különböző

szakmai szereplők összehangolt munkáját. A Szimfónia kitűzött céljai miatt nem

nélkülözheti legalább egy szociális szakember folyamatos és intenzív munkáját.
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A program szerves részét képezik a közösségfejlesztő és szabadidős

tevékenységek. Fontosak azok a programelemek, amelyek az iskolai, tanórai

foglalkozásokat kiegészítik, így például a pályaorientációs és drogprevenciós

csoportfoglalkozások, kirándulások, koncert és színházlátogatások. A

közösségépítést kiváltképp segíti, ha a gyerekek mások előtt is csapatként tudják

megmutatni tudásukat. A pilot program egyik fő tapasztalata az volt, hogy a

fellépések igazi sikerélményt nyújtottak a gyerekek számára, jelentősen

hozzájárulva a szimfóniás közösség létrejöttéhez, majd megerősödéséhez. Erre az

iskolai és települési fellépések, szimfóniás iskolák közötti, illetve régiós és

országos szintű találkozók, koncertek biztosítsanak lehetőséget.

A program megvalósítása során együttműködésre kell törekedni az iskola

vezetésével és pedagógusaival, és meg kell találni az iskolán kívüli partnereket is.

Az iskola a program házigazdája, ezért megkerülhetetlen. Mivel a Szimfónia és az

iskola érdekei azonosak, azaz a meglévő körülmények között a rájuk bízott

gyerekeknek minőségi oktatást és a szabadidő hasznos eltöltését igyekeznek

biztosítani, ezért meg kell találni a kapcsolódási pontokat. Ezek érinthetik az

iskolai ünnepségeket, a foglalkozások szervezését, a külső programokon a

kísérés megoldását és a helyi adottságok függvényében rengeteg minden mást is.

A külső partnerek keresése a helyi kapcsolatok erősítése végett

kulcsfontosságú. Meg kell találni azokat a civil szervezeteket, amelyek

célcsoportja a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik. Emellett fontos a

helyi közösség felé nyitás, az önkéntesség lehetséges formáinak felkutatása,

kiaknázása. A kapcsolatok megteremtésével színesebbé válhat a program, illetve

a segítő tevékenységek szélesebb spektrumot ölelhetnek fel. A pilot program a

Szimfóniát ahol csak lehetett, összekötötte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

modellprogramjaival (Jelenlét, kistérségi Gyerekesély programok).
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4 Középpontban a gyermek
4.1 Az önbizalom erősítése

A szimfóniás foglalkozások célcsoportjába tartozó, nehéz sorsú gyerekek

többsége soha nem élte meg azt az élményt, hogy az iskolai ünnepségen

szavaljon, énekeljen, és társai megtapsolják, tanárai megdicsérjék. A rossz

lakáskörülmények, az elégtelen és egészségtelen táplálkozás, a kedvezőtlen

szociális helyzetből adódó instabil családi háttér okozta feszültségek mind

gátolják az iskolai eredményességet. Ennek következményeként megjelennek a

magatartásproblémák, a figyelemzavar, a tanulási nehézségek, amelyekért

korholják, esetleg büntetik is a gyermeket. Sajnos általános képlet, hogy az

iskolába begyűrűző szociális problémákkal az iskola önmagában nem tud mit

kezdeni. Fájóan hiányzik a köznevelési intézmények és a gyermeket körülvevő

ellátórendszer valódi összekapcsolódása. A hátrányos szociális, jövedelmi

helyzetből, a zilált családi és közösségi kapcsolatokból fakadó problémák az

iskolában sok esetben rigorózus, a tanulási képességeket és „magatartást”
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definiáló kategóriákban öltenek testet, válnak értelmezhetővé a pedagógiai

munka nézőpontjából. Ki lehet jelenteni, hogy a legszegényebb gyerekeknek az

iskola nem a sikerélmények terepe. Ezek a társadalom perifériájára sodródott

gyerekek az alapvető ellátásokból is gyakran kimaradnak. Például, a különféle

igazolások és a lakcímkártya hiánya miatt sokuk számára még a rendszeres,

ingyenes iskolai étkezés vagy a tanulói bérlet sem elérhető.

A Szimfónia program nem követelménykényszerre épít: minden gyermek a

saját tempójában sajátíthatja el a hangszeres tudás alapelemeit. A

lemaradókkal a szimfóniás tanárok külön is foglalkoznak, és társaik is segítik

őket. A kisebb zenekari produkciókban mindenki a maga tudásának megfelelő

szerepet kap, és így a közösség részének érezheti magát. Addig a szintig, hogy a

gyerek képes legyen társaival közösen zenélni, el kell jutni, ehhez a fokozatosság

elvét be kell tartani, az egyszerű dallamok együttes megszólaltatásától az egyre

bonyolultabb darabok eljátszásig kell segíteni a diákokat. A leginkább gátló

tényező az iskolát kudarcként megélő gyerekeknél az önbizalom hiánya, a

negatív énkép, melynek hatására az újonnan megtanulandó feladatokkal

szemben ellenállást mutatnak, mondván, nem tudják megcsinálni. Az egyik

legnagyobb pedagógiai kihívás, hogy sikerüljön ezeket a diákokat arról

meggyőzni: igenis, képesek elvégezni a feladatot. Az önbizalom növelésével lehet

leginkább elérni, hogy a gyerekek rájöjjenek arra, mi mindenre futja az

erejükből, s bízzanak abban, ha nem is első próbálkozásra, de néhány kísérlet

után sikerrel járnak. A kishitűség felszámolása óriási energiákat szabadít fel

a diákokban, megváltozott hozzáállásuknak köszönhetően az iskolai tananyag

elsajátítása is könnyebb számukra.

A Szimfónia az elfogadás, a bátorítás, a pozitív visszacsatolás programja. A

pilot programban a szimfóniás kollégák igyekeztek minél több szeretetet,

odafigyelést, bizalmat tanúsítani a foglalkozásokra járó gyerekek iránt, és bíztató

szavakkal ösztökélni őket. Ennek a hozzáállásnak meg is lett az eredménye,

hiszen rengeteg pozitív változásról tudtak beszámolni. A visszahúzódók

kommunikatívak lettek, lelkesen beszélnek a zenélésről, a fellépésekről. A

fegyelmezés idővel egyre kevesebb gondot okozott, a gyerekek koncentráló

képessége jelentősen javult, sokuknál ez iskolai eredményességükben is

megmutatkozott. Egyegy fellépés után rendkívül büszkék voltak magukra,

megmutathatták, hogy mit tanultak, azt érezhették, van valamihez tehetségük.

Ezt az iskola közössége elismerően értékelte, s a szüleiknek is nagy öröm volt. Az
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egymást követő fellépések értékelésekor többször elhangzott, hogy egyre

csökkent az izgalom a gyerekekben, mert egyre magabiztosabbak lettek az addigi

visszajelzéseknek köszönhetően.

4.2 A beszélgetések fontosságáról

Már többször említettük, hogy a program megvalósítása során kiemelt cél, hogy

a gyerekek minél több pozitív megerősítést kapjanak. Erre különféle gesztusok,

egyegy ölelés is alkalmas lehet, de az egyik legfontosabb eszköz a beszélgetés.

Gyerekek, különösen hányatott sorsú gyerekek esetében nem létezik „egyszerű”

beszélgetés. Minden, a személyes sorsukkal kapcsolatos kommunikációban

ráéreznek, hogy valódi, őszintee az érdeklődés. Beszélgetéssel lehet igazán

bizalmi légkört teremteni: beszélgethetünk a gyerekekkel az óraközi

szünetekben, a foglalkozások előtt, közben, utána, rendezvényre és külső

programra menet, a hazakísérések során. Minden alkalmat megragadva tehát,

amikor erre lehetőség nyílik. A gyerekek meghálálják ezt az odafigyelést,

megnyílnak, és így olyan történeteket is elmesélnek, amelyekből kiderül, hogy

mik a legsúlyosabb problémák a családban, milyen segítségre lenne leginkább

szükség.

A közös, kortárscsoportos beszélgetések is fontosak, olyan témákat hoznak elő a

gyerekek, amelyek foglalkoztatják őket, de nincs kivel megtárgyalniuk. Ilyen

esetekben egyfajta moderátorként működhetnek a szimfóniás kollégák, azon

igyekezve, hogy a feldobott témákat minél több oldalról közelítsék meg. Az

iskolában szerzett érzelmi sérüléseket (csúfolódás, kiközösítés) is képesek

gyógyítani a közös beszélgetések, hozzájárulva ahhoz, hogy a gyerekek jobban

elfogadják egymást, valódi közösségben érezhessék magukat. A beszélgetések

hozzájárulhatnak a diákok félelmeinek, például a szereplések előtti szorongásaik

oldásához is.

4.3 A játék, mint közösségszervező tevékenység

A játék a beszélgetésekhez hasonlóan mentes a teljesítménykényszertől, minden

gyereknek megadja a lehetőséget arra, hogy képességeitől függetlenül

bekapcsolódjon. Éppen ezért hasznos a programban dolgozó munkatársaknak

minél több, korcsoportok szerinti játékot ismerniük. A pilot programban a
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szimfóniás kollégák részt vettek az MMSZ által kidolgozott játszótéri animátor és

koordinátorképzésen, s az ott szerzett ismereteket gyakran beépítették a

foglalkozásokba.

A játék, amellett, hogy önfeledt szórakozást nyújt a gyereknek, nevelési

eszköz is. Segít lecsillapítani a külső okok miatt frusztrált, nem egy esetben

agresszív megnyilvánulásokat produkáló diákokat, és hozzájárul ahhoz is,

hogy a perifériára szorultgyerekeket a közösségbe integrálja, közös

normákat fogalmazzon meg, és érvényesítse azokat. Ennek egyik fontos

eszköze volt a pilot programban, hogy a háttérbe kényszerült gyermeket a játék

során megtették csoportvezetőnek, vagy megbízták valamilyen felelősséggel járó

feladattal, hogy közeledhessen társaihoz. A játékot irányító felnőtt dicsérettel

jutalmazta, pozitív visszaigazolást adott számára Így egyegy csoportban ezek a

gyerekek is megélhették, hogy a közösség fontos tagjai, a többiek pedig

megtanulták, hogy ezek a diákok is integráns részét képezik a csoportjuknak.

A foglalkozásokon érdemes alkalmazni a kölcsönös bizalomra építő, azt erősítő

és fantáziaébresztő játékokat is. Ezeknek a módszereknek az ereje abban rejlik,

abban kínál valami egészen újszerűt, hogy segít meglódítani a gyerekek

képzeletét, és megtanítja kifejezni is azt.

4.4 Megakadályozni a lemorzsolódást

A program indulásakor arra kell törekedni, hogy minél több gyereket el tudjunk

érni a toborzással, az udvaron, az osztályfőnöki órákon, vagy éppen a folyosón

zenélés segítségével. Lényeges, hogy bármelyik gyerek jelentkezhet, a muzikalitás

nem bekerülési szempont, minden érdeklődőt szeretettel kell fogadni.

Minden iskolának megvannak a maguk „hírhedt” gyerekei, azok a magatartás

és figyelemproblémás tanulók, akik folyamatosan összeütközésbe kerülnek a

házirenddel, tanáraikkal, diáktársaikkal. Az önbizalom erősítéséről szóló

fejezetben az okokat már említettük: bizonytalan családi háttér, zsúfolt és

egészségtelen lakókörnyezet, csak részben vagy nem iskolakompatibilis

kulturális minták az otthoni környezetben. Ezek a gyerekek az iskolai

közösségek perifériáján vannak, ezért folyamatosan fel akarják magukra hívni a

figyelmet, ha máshogy nem megy, akkor agresszióval, az óra megzavarásával. A

háttérben legtöbbször az odafigyelésre, a gondoskodásra való vágy áll, azonban a
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helyi szabályok megsértésével még inkább kiszorulnak az iskolai közösségekből,

a szakköri foglalkozásokon vagy a tanulószobán nem szívesen látják, a

kirándulásokra nem viszik el őket. Sok esetben az iskola javaslatára

magántanulói státuszba kerülnek, az intézményes oktatás keretei közül gyakran

még tankötelezettségük vége előtt kiesnek. Nem csak az iskola számára

problémás gyerekek között találunk a helyi közösségekből kiesett diákokat. Sok

csendes és visszahúzódó, a pedagógusok szemszögéből „könnyen kezelhető”

gyerek magatartásának hátterében komoly traumák állhatnak: elvált szülők,

halálesetek a rokonságban, szeretet nélküli nevelőszülők, családon belüli

erőszak, elképesztő zsúfoltság abban az építményben, ahol éppen laknak. Mivel

a Szimfónia program nem mond le senkiről, az „utolsó padban ülő

gyerekeket” is meg kell, hogy találja, és mindent el kell követnie azért,

hogy bent is tartsa őket.

A pilot programban a szimfóniás foglalkozásokon kezdetben gyakran nem

jelentek meg az iskola számára problémásabb diákok, viszont a szociális

munkás megismerte őket, a családjukat, a problémáikat, és sikerült bevonni

ezeket a gyerekeket, még ha ez nem is volt egyszerű. Több ízben megfigyelhető

volt, hogy a zenei foglalkozásokon részt vevő, legnehezebb helyzetű gyerekek nem

voltak képesek egyből alkalmazkodni a hangszeres oktatáshoz szükséges

szabályokhoz: vagy elkülönültek, vagy zavarták a foglalkozást. Ezt a leginkább

türelemmel, odafigyeléssel, pedagógiai eszközökkel sikerült megváltoztatni.

Lemorzsolódásuk megakadályozása nem volt könnyű feladat, de sok esetben

végül sikerült megoldani. A szimfóniás kollégák egyénileg elbeszélgettek a

gyerekekkel, különös gonddal figyeltek a csoporton belüli mozgásukra,

megkeresték a szülőket, rendszeresen konzultáltak tanáraikkal.

Annak érdekében, hogy minél kevesebb gyerek essen ki a programból, olyan

rugalmas zenetanítási menetrendet szükséges kialakítani, hogy mindenki a

saját tempója szerint tudjon haladni. A nagy küzdelmek árán megtanult dal

hatalmas sikerélmény lehet annak a tanulónak, aki minden nehézséget leküzdve

végül el tudja játszani.

Lényeges, hogy a programból különféle okokból elmaradó gyerekeket a szociális

munkások ne veszítsék szem elől, folyamatosan tartsák velük a kapcsolatot,

beszélgessenek, őrizzék meg a kialakult bizalmi viszonyt, hogy bármikor

megkereshessék őket a problémáikkal. Előfordul, hogy a zenén keresztül nem
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lehet bent tartani egy gyereket a közösségben. Ezt tudomásul kell venni, de arról

nem szabad lemondani, hogy egy különösen sérülékeny gyereknek ne biztosítsa

a program a kiemelt odafigyelést, az érzelmi támogatást. A pilot program

tapasztalata szerint az iskolai fellépések sikere és a különféle külső

rendezvényekről szóló pozitív kortárscsoportvisszajelzések motiváló ereje miatt a

lemorzsolódók helyére mindig akadt új jelentkező.

A lemorzsolódást leginkább a gyerekek feltétel nélküli elfogadása, az egyéni

odafigyelés és a diákokkal foglalkozó pedagógus, szociális szakember

személyiségének mintája képes megakadályozni. Az együttzenélés öröme is

nagyon erős hatást képes gyakorolni a gyerekre, hogy a közösségben maradjon.

4.5 Élményeket adni: külső programok

A program nemcsak a zenélés, a közösséghez tartozás élményét adja a

bevont gyerekeknek, hanem kitágítja számukra a világot, olyan helyeket,

dolgokat mutat meg nekik, ahova addig nem jutottak el. Az, hogy

kiléphetnek szűk környezetükből, hozzájárul személyiségfejlődésükhöz, egyéni
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motivációik kialakulásához. Többször szóba került már, hogy különböző okok

miatt a szimfóniás gyerekek egy része, főként a telepeken lakók nem, vagy csak

nagyon ritkán találkozhatnak olyan mintákkal, amelyek a mindennapi túlélés, a

szegénység állandó megtapasztalásán túlmutatnának, ezért is nagyon fontos

számukra megmutatni egy másik világot a külső programok segítségével. Ezek

lehetnek városi kirándulások, cirkuszi programok, Csodák Palotájatípusú,

interaktív kiállítások megtekintése, színházlátogatás, és nagyon ajánlott a sok

hangversenylátogatás. A koncertlátogatások a pilot programban, várakozáson

felül, mindig elvarázsolták a gyerekeket, igazi örömöt okozva számukra. Fontos

tapasztalat, hogy fel kell készíteni őket arra, hova mennek, mit fognak hallani,

hogyan illik viselkedni egy koncertteremben. Az eredmény nem marad el,

rácsodálkozhatnak egy olyan világra, amelyet addig legfeljebb hírből ismertek, de

semmiféle tapasztalatuk nem volt vele kapcsolatban. Akár egy gyorséttermi

közös étkezés, egy budapesti, Dunaparti séta is adhat nekik olyan élményt,

amiben a program nélkül nem lehetett részük, s ami a jobb körülmények közé

született társaiknak olyannyira hétköznapi. A pilot program munkatársainak

beszámolói szerint sokszor a mozgólépcső, a szenzoros vízcsap nyűgözte le

leginkább a gyerekeket. Fontos, hogy ennek jelentőségét mi magunk is

átérezzük, meglássuk.
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5 A Szimfónia program
indulásának feltételei
5.1 Technikai feltételek

A program megvalósításához biztosítandó feltételek között a legfontosabb a

foglalkozások helyszínének kijelölése. Ideális esetben két egymásba nyitható

vagy nagyon közel lévő terem ad helyet a foglalkozásoknak. Erre azért van

szükség, mert így megoldhatók a szólampróbák, és amennyiben szükséges, úgy

a korrekciós vagy tehetséggondozást szolgáló egyéni foglalkozások is. Mivel a

zenei foglalkozások hangosak, a legmegfelelőbb egy iskola melletti különálló

épület, vagy az intézmény egy eldugottabb részén lévő terem vagy termek

átadása a program lebonyolítására.

Amennyiben megoldható, a szimfóniás foglalkozások számára egy állandó

helyet kell kijelölni, amit a gyerekek a sajátjukénak érezhetnek,

feldíszíthetik, „kuckósíthatják”. Az El Sistema keretében is egy állandó helyen, a

nucleóban (mag) gyűlnek össze a gyerekek tanulni és gyakorolni.

A program zavartalan működése érdekében biztosítani kell, hogy a hangszereket

zárható helyen lehessen tárolni. Ez lehet kisebb terem, zárható szekrény vagy –

amennyiben máshogy nem megoldható –az igazgatói iroda. A hangszereket

ugyanis a gyermekek nem vihetik haza. Sem az otthoni körülmények, sem a

programban részt vevő gyermekek – a tapasztalatok szerint a rendelkezésre álló

hangszereknél jóval magasabb – száma nem teremt lehetőséget erre.

Fontos, hogy a szimfóniás kollégáknak legyen helyük a tanáriban, ugyanis ez

nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a program az iskola szerves részévé váljon,

hiszen így a pedagógusokkal a napi szintű kapcsolattartás automatikusan

megoldódik, az egyeztetések, az információcsere így külön utánajárás nélkül

megoldható.

Lehetőség szerint célszerű egy külön irodát vagy szobát biztosítani a

szociális munkásnak. Erre azért van szükség, hogy legyen egy olyan hely,

ahol négyszemközt tud beszélgetni a gyerekekkel vagy a szülőkkel. A pilot
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programban ez a feltétel szinte sehol nem volt adott, ami okozott is problémákat:

több esetben a szociális munkás kénytelen volt sétára indulni a gondjait feltárni

akaró gyerekkel, hogy bizalmasan tudjanak beszélgetni.

Az iskolának, ha erre módja van, rendszeresen – de különösen a fellépések előtt

– biztosítania kell egy olyan nagyobb közösségi teret (tornaterem, ebédlő), ahol a

valamennyi szimfóniás gyerek közösen tudja elpróbálni a műsorát, és amely

helyet ad a zenei találkozóknak.

5.2 Humánerőforrásfeltételek és lehetőségek

A szociális szakember alkalmazása alapfeltétele a programnak, az ő munkája

megkerülhetetlen abban, hogy a „hátsó padban ülő gyerekek” részt vegyenek a

csoportos zenei foglalkozásokon, és ne morzsolódjanak le. Annak érdekében,

hogy a bevont gyerekek minél előbb sikerélményekhez jussanak, arra van

szükség, hogy mihamarabb képesek legyenek egyszerűbb dalokat megszólaltatni

a tanult hangszeren. E cél elérését az segíti elsősorban, ha megfelelő zenetanári

kapacitás van jelen a program során az iskolában, ezáltal a gyerekek megfelelő

személyes odafigyelést kapnak a hangszeres tudás alapjainak elsajátításához. A

megfelelő létszámú zenetanár alkalmazása emellett a helyi szintű zenekarépítés

feltételeit is biztosítja. A zenekarépítéshez, valamint a csoportos zeneoktatás

módszertanából adódóan hangszercsoportonként kéthárom zenetanár jelenléte

az ideális.

A pilot programban iskolánként egy szociális szakember és – helyszínenként

változóan – egykét, némely esetben három zenetanár foglalkozott a gyerekekkel,

ami több szempontból nem bizonyult elégségesnek. Egyrészt a kapacitáshiány

miatt sok esetben csak kompromisszumok árán tudták kielégíteni a gyerekek

részéről megmutatkozó nagyfokú érdeklődést, másrészt a zenekarépítés – annak

sokféle, jelen kiadványban nem részletezett hangszeres képzési igényei miatt – is

több és különféle zenei szaktanár jelenlétét követelte volna meg. A tapasztalatok

azt mutatták, hogy minden intézményben legalább két zenetanárra lenne

szükség, de optimális esetben hármannégyen is foglalkozhatnának a

gyerekekkel, még akkor is, ha egy iskolában csak egy hangszercsoportot

oktatnak. Mivel ennek költségei nem álltak rendelkezésre, továbbá az elérhető

zenetanárok száma is korlátozott volt, a zenetanításhoz is együttműködő

partnereket kellett találni, és ez sok esetben sikerült is. Érdemes első körben a
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pedagógusokat megszólítani, hiszen lehetnek olyan tanárok, akik rendelkeznek

hangszeres tudással és szívesen besegítenek a foglalkozásokon. Egy későbbi

fejezetben lesz arról szó, hogy önkéntesek – akár zenei szakközépiskolások, akár

felsőfokú zenepedagógusképzésen részt vevő hallgatók, de akár a szülők –

bevonásával miként növelhetők a zenetanítás kapacitásai.

5.3 A program megvalósítóinak kiválasztása és
felkészítése

Amikor egy iskolában útjára indítják a Szimfónia programot, első lépésben meg

kell hirdetni a zenetanári és szociális szakemberi státuszokra az álláspályázatot.

A pilot programban tapasztaltak alapján nem volt nagy a túljelentkezés. Ez

abból adódott, hogy a „végekre”, és nem nagyvárosokba kerestek szakembereket,

s mivel ez egy projekt volt, csak határozott idejű – és viszonylag rövid időszakra

szóló – szerződést tudtak kínálni.

A kiválasztási eljárásban tekintetbe kell venni, , hogy az adott zenetanár vagy

szociális munkás nyitott személyiségűe,, és érezhetőe az elkötelezettsége a

nehéz sorsú gyermekek iránt.

A zenetanárok kiválasztásánál problémát okozhat, hogy a zenepedagógusi

képzés során arra készítik fel a majdani tanárokat, hogy a zeneiskolákban

egyénileg tanítsák az általában stabilabb családi háttérrel rendelkező gyerekeket.

A Szimfónia ellenben hátrányos helyzetű gyermekek csoportos zenetanítására

keres szakembereket, akik szakmai kihívást láthatnak a programban, még ha

nem is rendelkeznek zenetanári diplomával. A szociális szakember

kiválasztásánál sem szerencsés kizárólag a szociális munkás végzettséghez

ragaszkodni, de előnyt jelent, ha szociális munkás, szociálpedagógus,

mentálhigiénés szakember végzettsége van. Különösen fontos, hogy a

jelentkezőnek legyen tapasztalata a gyerekekkel, főként a hátrányos helyzetű

gyerekekkel való foglalkozás terén. A pilot programban a segítő munkakörök

betöltésénél a Máltai Szeretetszolgálat szociális programjainál alkalmazott

elveket vették figyelembe. Ennek lényege, hogy a végzettség nem minden, a

személyiség a döntő.

A munkatársakat a Szimfónia program megvalósítóinak minél előbb fel kell

készíteni a feladatra, javasolt, hogy erre a tanév megkezdése előtt, a nyári
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hónapokban sor kerüljön. A felkészítés során mindenképpen ki kell térni arra,

hogy milyen körülmények várnak rájuk azokban az iskolákban, ahol a gyerekek

közel 100 százaléka halmozottan hátrányos helyzetű. Az iskola működésével, az

ebből adódó lehetséges konfliktusokkal és azok kezelésével szintén érdemben

kell foglalkozniuk a program megvalósítóinak. Azt is nagyon fontos végigvenni

egy előzetes képzés keretében, hogy mitől szociális program a Szimfónia, mi a

megvalósítók feladta abban, hogy a kitűzött célokat elérjék, ehhez ők hogyan

járulhatnak hozzá.

A közösségépítés egyik lényeges eleme a játék. A pilot programban, mint már

említettük, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által kidolgozott és akkreditált

játszótéri animátor és koordinátorképzésen megszerzett tudást a zenetanárok és

a szociális szakemberek is jól tudták hasznosítani. E képzés során elméleti

oktatás zajlotta játék fontosságáról, szocializációs szerepéről, valamint az adott

korcsoport igényeihez alkalmazkodóan konkrét példákat, játékgyűjteményeket

ismertek meg a résztvevők. Ennek, vagy hasonló képzésnek az elvégzése

mindenképpen javasolt a munkatársak számára.

A zenetanítással kapcsolatban nagyon fontos a csoportos foglalkozások

módszertanára felkészíteni a kollégákat. Erre hangszercsoportonként szükséges

sort keríteni, mivel mindegyik más módszertannal dolgozik. A vonósok esetében

még a program indulása előtt egy Suzukimódszert bemutató és gyakorlati

alkalmazását elsajátító képzést érdemes megszervezni. A Suzukimódszer a

vonós hangszerek csoportos oktatásával kapcsolatos elméleti és módszertani

alapok elsajátítását teszi lehetővé.

A Szimfónia program a zenét használja eszközként szociális céljai elérésében,

ezért kiemelten fontos elvárás a zenekarépítés, a közös zenélés örömének

megélése. Egy zenekart, legyen az bármilyen kicsi, irányítani kell, erre való a

karmester. A zenetanárok – az elvégzett szakok függvényében – tanulmányaik

során nem szereznek ismereteket a karmesteri tevékenységekkel kapcsolatban,

ezért ilyen irányú képzésükre gondot kell fordítani. Ugyanígy igény merült fel a

pilot program során a hangképzés oktatására is. A módszertan fontos eleme

ugyanis, hogy a megtanulandó darabokat ne csak eljátsszák, hanem – az

előkészítés részeként – el is énekeljék a gyerekek.

A program megvalósítása folyamán meg kell teremteni a szupervízió lehetőségét,
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hogy a kollégáknak legyen egy irányított fórumuk a problémák át és

megbeszélésre, a felgyülemlett érzelmi feszültségek levezetésére. A pilot program

tapasztalata, hogy a szupervízióra nagy szüksége van a nyomorral először

találkozó kollégáknak, de mindenkinek, aki napról napra ezzel szembesül.

Emellett olyan képzésekre, szakmai felkészítésekre is szükség van, ami

alternatív megoldásokat nyújt az osztálytermi és iskolai agresszió feldolgozására,

kezelésére – nemcsak a gyerekek, hanem a pedagógusok, a helyi társadalom

vonatkozásában is.

5.4 A szülők tájékoztatása

A szülők minden részletre kiterjedő tájékoztatása az alapja annak, hogy a

gyereket be lehessen vonni a programba. A tájékoztatásnak ki kell térnie arra,

hogy a csoportos zenei foglalkozásokért és a külső programokért nem kell fizetni,

hogy a gyermekek nem vihetik haza a hangszereket, hogy a programban való

részvételnek milyen időigénye van, és hogy a zenei képzés hogyan hat a

tanulásra.

A tanév eleji szülői értekezletek fontos fórumok, a tájékoztatás közvetlenebb

formája pedig a családlátogatás. Érdemes egy rövid írásbeli tájékoztatót is

kiosztani, a felmerülő kérdésekre felkészülten, türelemmel válaszolni. Nem

kerülhető meg, hogy ezeken a találkozókon a szülők aláírják azt a nyilatkozatot,

mely szerint hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük a programhoz csatlakozzon.

A pilot program tapasztalatai szerint a szülőkben leginkább azzal kapcsolatban

merült fel kétely, hogy nem hátráltatjae gyermekük tanulását az, hogy részt

vesznek a programban. Ezeknek a kételyeknek az eloszlatásában sokat segít, ha

az iskola vezetése, az osztályfőnökök is részt vesznek a program

népszerűsítésében.
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6 A szociális munkás
eszközrendszere – szociális
tevékenységek
6.1 Együttműködés az iskolával

Magyarországon nem bevett gyakorlat, hogy az iskolákban folyamatosan

jelenlévő szociális munkás dolgozzon. Néhány európai uniós forrásból

finanszírozott programban sikerült alkalmazni őket, azonban normatívából

fizetett alkalmazásukra a jogszabályi és finanszírozási feltételek eddig nem adtak

lehetőséget.

A szociális szakember kiemelt feladata, hogy diagnózist készítsen, fel kell

mérnie, mely gyerekeknek van rendszeres konfliktusuk az iskolával, ezek

hátterében mi áll, a család és az iskola között működike a kommunikáció, és ha

nem, mi ennek az oka. Túl kell lépnie továbbá az iskola falain: tisztán kell látnia,

hogy milyen körülmények vannak a telepen, milyen viszonyrendszerek mozgatják

a település életét, mely személyek és szervezetek lehetnek partnerek a program

céljának elérésében. A szociális intézményrendszer helyi működését is fel

kell tárnia, hiszen munkája soránkooperálnia kell az intézményekkel, éppen

ezért fontos, hogy átlássa gyakorlatukat. A helyi társadalomnak a program

szempontjából fontos elemeivel kapcsolatos diagnózisállítás a megoldások

keresésének alapja.

A szociális munkásnak a kezdetektől együttműködésre kell törekednie az

iskolával, és ez fordítva is igaz. Úgy kell együtt dolgozniuk, hogy egymás

munkáját segítsék. A Szimfónia program keretében az iskolában dolgozó

szociális szakember nem pedagógiai asszisztens, hanem saját kompetenciáin,

munkakörén belül működő szakember. Valamennyi segítő szakma önálló

hivatás, amely komoly ismeretanyagot követel meg, és csak az képes kiégés

nélkül huzamosabb ideig a pályán maradni, akinek elfogadó személyisége,

kommunikációs készségei adják a nehéz sorsú emberekkel való foglalkozás

hátterét.
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A program indulásakor fontos bemutatni a tantestületnek, a szociális

szakembert, akinek lehetőséget kell biztosítani, hogy elmondhassa, mivel fog

foglalkozni, milyen támogatást tud adni a pedagógusoknak, és milyen segítségért

lenne hálás. A tantestületi bemutatás nem váltja ki a pedagógusokkal folytatott

naprakész és folyamatos kommunikációt. A kevesebb pedagógussal működő,

kisebb iskolákban ez nyilván könnyebben megy, a nagyobbakban – azok mérete

miatt – lényegesen nehezebben. A kommunikáció középpontjában a

foglalkozások szervezésének helye, ideje, a szimfóniás tanítványok fejlődése,

felmerülő szükségletei, az esetleges problémák mögötti okok felderítése áll, illetve

annak megtárgyalása, miképpen tudják egymás munkáját segíteni.

A pilot program megmutatta, hogy a szociális munkások tevékenysége az iskola

egészére is pozitív hatással volt, hiszen részt vettek a rendezvények

szervezésében, a konfliktushelyzetek kezelésében, a gyerekek számára hasznos

programokat szerveztek, és szükséges esetben felkeresték a gyermekeket és

családjukat körülvevő intézményrendszert, összekötötték azok szereplőit.

A családlátogatások, a szülőkkel való intenzív kommunikáció, a szociális

intézményrendszerrel történő folyamatos kapcsolattartás miatt a szociális

munkások munkaidejük egy részét nem az iskolában töltik, ezt a program elején

szükséges tisztázni. A pilot programban az intenzív családlátogatások az

iskolával való együttműködés javulásában jelentős szerepet játszottak. Egyes

helyeken a kezdeti időszakban a pedagógusok elkísérték a szociális munkást a

családokhoz, hogy bemutassák őt, máshol pedig a tanárok kérték a

segítségüket, mert nem szerettek volna magukban kimenni a telepre. A szociális

munkások rendszeres családlátogatásai jelentős segítséget tudtak nyújtani a

magas óraszámaik miatt kapacitásproblémákkal küzdő pedagógusoknak, és

sikeresen összekötötték az iskolát a szülőkkel, jelentősen javítva a közöttük lévő

kapcsolatot.

Az egyes szociális szakemberek speciális szaktudását az iskola is hasznosítani

tudja, a pilot keretében drogprevenciós előadásokat, pályaorientációs

foglalkozásokat tartottak – nem csak a szimfóniás gyerekeknek.
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6.2 A családlátogatások fontossága,
a szülők bevonása

A gyereket önmagában megismerni nem lehet, ha szeretnénk tudni, miért

úgy viselkedik az iskolában, ahogy, ahhoz ismerni kell a családi hátteret. A

kisebb gyerekért még bemegy az anyuka az iskolába, azonban ha kisbaba van a

családban, sokszor valamelyik rokon megy érte. Ha több kistestvér is van, akkor

is ez a gyakorlat. A nagyobb gyerekek már önállóak, egyedül indulnak haza.

Mindezek következtében az iskolával a kapcsolattartás gyengül, vagy esetlegessé

válik. A legnehezebb helyzetű gyerekek többnyire nem igazán jó tanulók, sokszor

magatartásproblémákkal küzdenek, melyek kezelésére nem minden pedagógus

rendelkezik megfelelő eszközökkel, a megoldások közös keresésére pedig sok

esetben a bizalom hiánya miatt nem kerül sor. Mindez azzal jár, hogy a szülők

elmaradoznak ezekről az iskolai fórumokról, a pedagógusoknak megszakad vagy

alkalmivá válik a kapcsolata velük.

Összefoglalóan: a szegénységben élő szülők és az iskola világa meglehetősen

távol áll egymástól, nem mindig sikerül az eltérő elvárásokat egyeztetni,

kölcsönösen megérteni. Ezért sokszor a kölcsönös bizalmi alap is sérül.

A Szimfónia programban elvárt, hogy a szociális szakemberek minél jobban

ismerjék meg a gyerekek otthoni hátterét. Ennek legjobb módszere a

családlátogatás. A segítő szakmákat a felsőoktatásban tanulók tanulmányaik

során foglalkoznak a kliensekkel való kapcsolattartás és kommunikáció

alapelveivel, módszertanával, diplomásként a terepmunka nem lehet idegen

számukra, annak fontosságával tisztában vannak. Az otthoni körülmények, a

családi viszonyok, a szociális problémák ismerete segít abban, hogy meg

lehessen érteni a gyerek viselkedését, továbbá ha ismerik a nehézségeket,

megoldást is kereshetnek rájuk szakmai és szakmaközi kapcsolataik

felhasználásával, a szociális szabályozás ismeretével. Munkájukkal elérik, hogy

bizalommal tekintsenek rájuk, ezáltal is segítve az iskolával és a szociális

intézményekkel szemben kialakult viszony javulását.

Már a program bevezetésének legelején érdemes elkezdeni a családlátogatásokat.

A szociális munkások a bizalom megteremtéséhez azzal tudnak leginkább

hozzájárulni, ha világosan elmondják, mi a munkájuk, milyen kapcsolatban

vannak a gyerekkel, milyen ügyekben képesek segíteni. A szülőket partnerként
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kell kezelni, fontos, hogy érezzék, nem „hivatalból” látogatják meg őket, és hogy

tudják: a szociális munkásnak titoktartási kötelezettsége van, ezért a rá bízott

bizalmas információt nem adja tovább.

A szülők egy részének negatív tapasztalata van az iskolával kapcsolatban,

hiszen leginkább panaszt hallanak gyerekükről, mert rosszul viselkedik, rosszul

tanul. Komoly probléma, hogy sokszor anyagiak hiányában nem tudják az iskola

által elvárt dolgokat megvásárolni, gyermeküket megfelelően öltöztetni, és ezt

sok szülő szégyelli is. Nem egyszerű a negatív attitűdöt meghaladni. A pilot

megvalósítása során a szimfóniás szociális munkásoknak sok esetben mégis

sikerült, és volt, amikor ehhez a zenetanárok nyújtottak segítséget azáltal, hogy

elmentek zenélni a családokhoz, a gyereknek pedig lehetőséget adtak arra, hogy

szerettei körében mutathassa meg, milyen ügyesen halad a hangszeres

zenélésben. A családok felkeresése és az otthoni zenélés az El Sistema

keretében is bevált gyakorlat. A szülők ebben a szituációban büszkék lehetnek

gyermekeikre, és ez visszahat a programmal és az iskolával kapcsolatos

attitűdjükre.

A gyermekük sikere, előrehaladása feletti öröm a szülők együttműködési

készségét is növeli. Erre számtalan példa volt a pilot programban, elkísérték a

gyerekeket külső fellépésekre, a táborba, meghallgatták az iskolai koncerteket. A

szülők legmagasabb szintű bevonása az, amikor önkéntesként dolgoznak a

programban. Ennek formája, amikor a rendezvényekre elkísérik a gyerekeket,

segítenek az étkezéseket előkészíteni, kenyeret kennek, ebédet főznek,

közreműködnek a szimfóniás termek dekorálásában . A szülők a foglalkozásokon

is részt vehetnek, segítenek a rend fenntartásában, utóbb a gyerekek

hazakísérésében. Sokan csak kíváncsiságból keresik fel az órákat, hogy lássák,

hogyan fejlődik zenei téren gyermekük. A pilot programban több példa is akadt

arra, hogy apukák, nagybácsik önkéntes munkában tanították valamely

hangszeres játékra a gyerekeket.
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6.3 Együttműködés a szociális, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi, egészségügyi intézményekkel

A szociális munkásoknak a program indulásakor fel kell venniük a

kapcsolatot a helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal.

Tájékoztatni kell a területükért felelős szakembereket arról, mi a munkájuk, mi

a program célja. Ezt követően az iskolai pedagógusokkal konzultálva, a

problémákat felderítve, adott gyerekek és családok mentén kezdődhet el az

érintett gyermekeket és családjaikat célzó egyéni esetkezelés. Ennek részeként

fontos a szakmai kompetenciahatárok tisztázása, ha erre szükség van, az eset

delegálása, esetkonferenciák szervezése az összes érintett szakmai szereplő

bevonásával.

Az együttműködés több formában valósulhat meg: közös családlátogatások,

megosztott esetkezelés, konkrét probléma jelzése, esetkonferencián való

részvétel. A cél, hogy a szimfóniás szociális szakemberek a helyi jelzőrendszer

informális tagjaivá váljanak. Amikor például a szociális munkás a pilot

programban azt látta, hogy a nevelőszülő nem foglalkozik a rábízott

gyermekekkel, ápolatlanul, bérlet nélkül, hosszú kilométereket gyalogolva járnak

az iskolába, majd onnan haza, akkor erre felhívta az illetékes családgondozó,

valamint az iskola gazdasági osztályának a figyelmét. Mivel a

kompetenciahatárok betartása nagyon fontos elvárás volt a szimfóniás kollégák

felé, a példaként megemlített esetben is az ügy kezelését a családgondozóra

bízták. Azonban fontos feladat, hogy a szimfóniás szakember nyomon kövesse az

intézkedések megvalósulását, valóban pozitív változás követie a jelzéseket. Mivel

a szülők pozitív visszacsatolást kapnak gyermekük részéről a szimfóniás

foglalkozásokról és programokról, valamint a programban dolgozók a bizalmi,

partneri viszony kialakítására törekednek, könnyebben tárják fel problémáikat.

Az így megismert körülmények – az etikai normák betartása mellett – számos

esetben olyan információkkal szolgálnak, melyek ismerete elengedhetetlen

feltétele annak, hogy az együttműködő szociális intézmények érdemi segítséget

legyenek képesek nyújtani. A bizalom kialakítását nehezíti, hogy a szociális

munkásnak a gyermek mindenek felett álló érdekét kell szem előtt tartania,

indokolt esetben jeleznie szükséges a szociális intézményrendszer felé, és ennek

következményei nem mindig esnek egybe a szülők érdekeivel.
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6.4 Szakmaközi kapcsolatok, együttműködések,
önkéntesek

A Szimfónia program indulásakor fontos feltérképezni a települést és annak

környékét együttműködő partnereket keresve. Prioritást élvez a szociális,

gyermekjóléti, egészségügyi, nevelési és oktatási intézményrendszerrel

való kapcsolatfelvétel, ugyanis nagyon fontos információkat lehet szerezni a

védőnőtől, a háziorvostól, az óvoda munkatársaitól, a családsegítő és

gyermekjóléti szakemberektől.

A program lebonyolítását nagyban segíti, ha sikerül megtalálni azokat a civil

szereplőket, akiknek célcsoportja a Szimfóniához hasonlóan a halmozottan

hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik.

A partnerré vált szervezetek száma nagyon erősen függ attól, hogy kis faluban

vagy megyei jogú városban működik a program.
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A Szimfónia közvetett célcsoportjába az óvoda is beletartozik. A

zenetanárok alkalmanként, de akár kéthetihavi rendszerességgel

foglalkozásokat tarthatnak a kicsiknek, akik a Szimfónia program utánpótlását

jelentik.

Az iskolában a pedagógusok mellett az utazó vagy a helyben dolgozó

fejlesztőpedagógussal is érdemes szorosabbra fűzni a kapcsolatot, hogy közös

erővel támogassák a külön foglalkozást igénylő gyerekeket.

Az önkéntesek bevonása is jelentősen gazdagítja a programot, és komoly

kapacitásokat szabadít fel. A pilot során volt rá példa, hogy a szimfóniások

termét szakképző iskolások festették ki, de zeneművészeti szakközépiskolás

gyerekeket is sikerült a program mellé állítani, a kötelező közösségi szolgálat

keretében. Ők egyegy koncerten, a hangszeres zeneoktatásban, a

gyakorlásokban segítő önkéntesként jelentek meg, többen közülük a

táboroztatásban is részt vettek. A szimfóniás gyerekek számára ezek az önkéntes

fiatalok példaképként jelennek meg,és igen motiválóan hatnak rájuk. Az

önkéntesség legjelentősebb formája, amikor a helyi közösségből sikerül

közreműködőket bevonni. A szimfóniás diákok szülei, a helyi közösség tagjai

érdemben tudnak becsatlakozni a foglalkozások munkafolyamatába

(uzsonnáztatás, teremdíszítés), a külső rendezvények lebonyolításába (kísérés,

gyermekfelügyelet, dekoráció, étkeztetésben való segítségnyújtás). Ennek révén

válik a Szimfónia igazi helyi közösségépítő, integráló erővé.
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7 A csoportos
hangszeroktatás
a gyakorlatban
7.1 A csoportos oktatás hatékonysága az egyes
hangszercsoportoknál

A zenei foglalkozások központi eleme a közösség, illetve zenekarépítés. A

program elsődlegesen a közösségben megélt zenei élményeken keresztül

fejti ki nevelő, integráló hatását: itt tanulnak meg a gyerekek egymásra

figyelni, egymáshoz alkalmazkodni, együtt, egymást segítve eredményeket elérni.

Helyi szinten olyan zenei együttes építése a cél, amelyben egyformán

helyet kapnak kezdők és haladók, ahol mindenki tudásszintjének megfelelő

szerepet vállal a közös zenélésben. A pilot program egy éve folyamán már
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eddig is számos közismert gyerekdalból készült olyan átirat, amelynek egyaránt

van egészen kezdőknek, haladóknak, vagy akár tanároknak szánt szólama, ami

lehetővé teszi az ilyenféle együttzenélést.

Mivel a csoportos zenei foglalkozások gyakorlata idegen a hagyományos

zeneiskolai gyakorlattól, erre a zenetanárok általában nincsenek kellőképpen

felkészítve. Fúvósok esetében még inkább él hazánkban is egy fúvószenekari

hagyomány, mely – a Szimfónia programhoz hasonlóan – a zenekari munkát

helyezi a hangszertanulás központjába, vonósok esetében azonban ez a

gyakorlat teljesen ismeretlen. Éppen ezért fontos segítséget jelent vonós

tanároknak egy, a Suzukimódszerbe bevezető továbbképzés. E módszer számos,

csoportos foglalkozásokra vonatkozó eleme jól alkalmazható a szimfóniás

foglalkozásokon.

A közösségi zenei élményeknek nyilvánvaló előfeltétele, hogy a tagok a szükséges

hangszertechnikai alapokat, illetve a megszólaltatni kívánt mű rájuk eső

szólamait különkülön elsajátítsák. Ez jellemzően kis, tudásszintben egymáshoz

közelálló homogén csoportokban (egy tanár, 35 gyerek) történik. Ebben a mini

csoportban még lehetséges az egyénenként történő technikai igazítás,

ugyanakkor érvényesülnek a csoportdinamika segítő hatásai is.

Általában jellemző, hogy a csoportos oktatás kevésbé épít elméleti

ismeretekre, sokkal inkább utánzásra. Így sokkal nagyobb teret kap a tanár

személyes példája, az emocionális kötődés is. A kotta használatára sok esetben

csak később, fokozatosan kerül sor.

7.2 Csoporton belüli differenciálás

Gyakori jelenség, hogy a szimfóniás csoportok összetétele több szempontból

heterogén: vannak rendszeresebben és rendszertelenebbül járó, ügyesebb és

gyengébb képességű, jobb és kevésbé jó magaviseletű gyerekek, de olykor

előfordulnak jelentős életkori különbségek is. E tényezők következtében az

együtt induló csoportok tagjai között egy idő után komoly tudásbeli különbségek

is létrejöhetnek. Csoportdinamikai, közösségépítési szempontból mégis

szerencsésebb, ha nem választjuk szét teljesen e heterogén csoportokat,

mert így rendszeres találkozásaik révén a különböző képességű gyerekek

kölcsönhatásban maradnak egymással. A jobban haladó növendékekkel való
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rendszeres találkozás motivációt jelent a kezdőknek, a gyerekek spontán

tanulnak egymástól, gyakori, hogy a kezdők külön tanítás nélkül „lesik el” a

tudást a haladóktól, vagy, hogy az ügyesebb gyermek magától, külön instrukció

nélkül segít kezdő, vagy lassabban haladó társának . Ugyanakkor ahhoz, hogy

mindenkit képessége szerint támogassunk a fejlődésben, szükség van a

tudásszint szerinti külön foglalkozásra is. Optimális, ha e két igénynek egyazon

foglalkozás keretein belül tudunk eleget tenni. A gyakorlati megvalósítás

lehetőségeit a későbbiekben fejtjük ki bővebben.

7.3 A diákok bevonása a tanítási folyamatba

A zeneileg nagyon gyorsan fejlődő, kiemelkedően tehetséges gyerekeknek a

foglalkozásokon felelősségteljes feladatot kell kapniuk, segíteniük kell a

tanításban. Ez jó a zenetanárnak, hiszen részben mentesíti őt, motiváló a jól

haladó gyereknek, hiszen úgy érzi, a szerepe kulcsfontosságú, a kezdő vagy

gyengébben teljesítő gyerekek pedig személyes odafigyelésben részesülnek,

melynek következtében fejlődnek.
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A tanítással megbízott gyerekek büszkék arra, hogy segíthetnek a

tanárnak, ez komoly visszacsatolás számukra, megbizonyosodhatnak arról,

hogy jól haladnak a hangszeres játék elsajátításában, és érzik, hogy megbíznak

bennük, mert egy fontos feladatot kaptak. Pedagógiai szempontok alapján a

zenetanároknak érdemes az iskola által nehezen kezelhető gyerekeket

rendszeresen megbízni azzal, hogy a hozzájuk képest lemaradókat tanítsák. A

mindig csak szidott gyerekeknek ez nagyon erős önbizalomnövelő tevékenység.

A diákok felkérése a tanításban való részvételre különösen fontos azokon a

helyeken, ahol a csoportokban eltérő korosztályok tanulnak. Az alsó tagozatos

gyerekek esetén a harmadikos, negyedikes gyerekek motorikusan ügyesebbek,

mint a kicsik, ezért hamarabb tanulják meg a hangszer használatát, gyorsabban

haladnak a hangszeres tudás elsajátításában, mint a kisebbek. Annak

köszönhetően, hogy a csoportban a nagyobbak gyorsabban haladnak,

egyfajta húzóerőt gyakorolnak a kicsikre, példát mutatnak.

A pilot programban megfigyelhető volt, hogy a gyerekek kijelölés nélkül, spontán

módon is igyekeztek segíteni egymásnak, tulajdonképpen a csoportmunka

szociális célkitűzéseit valósították meg, amikor egymást javították. Ez azt

mutatja, hogy a gyerekek odafigyelnek egymásra, a közösségük tagját

támogatják, nem engedik lemaradni.

7.4 Szükség van az egyéni foglalkozásokra is

Bár a Szimfónia program fókuszában a közösség építése áll, a tapasztalat azt

igazolja, hogy lehetőség szerint vonósoknál és fúvósoknál egyaránt szükség van

az egyéni odafigyelésre is. Ez mind hangszertechnikai, mind egyéni,

pszichológiai szempontból fontos: hangszertechnikai szempontból – főleg a

kezdetekkor – nélkülözhetetlen, hogy a gyerek hallja saját magát, és a hallottak

alapján tudja korrigálni saját hangszerjátékát. A személyes, négyszemközti

törődés, bátorítás ugyanakkor csodákra képes a tanárdiák kapcsolat

szempontjából is. Nem ritka, hogy ilyen alkalmakkor nyílnak meg gyerekek, és a

hangszeres foglalkozásnál is fontosabb személyes beszélgetésekre is itt kerül sor.

Sajnos az órarend adta szűk időkeretek között ilyen személyes törődésre a pilot

program során csak ritkán volt alkalom, de azért megadatott néhány ilyen

típusú foglalkozás lehetősége, s ez gyakran vezetett áttöréshez egyegy nehezebb

magaviseletű gyerek esetében is.
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8 Zenei tevékenységek:
a foglalkozások szervezése,
órarend, csoportok

8.1 Motiválás a zenetanulásra, toborzás,
ismerkedés a hangszerekkel

Tanévkezdéskor első feladat a gyerekek figyelmének felkeltése az induló program

iránt. Ez hangszerbemutatók formájában történik. Jellemzően énekzene vagy

osztályfőnöki órák keretén belül kínálkozik lehetőség, hogy az osztályokban

bemutassuk az iskolában tanítandó hangszereket, és ismertessük a programban

való részvétel feltételeit. Eredményesek és népszerűek a szünetben

iskolaudvaron, aulában vagy folyosón tartott spontán kiskoncertek is. A pilot

program megkezdésekor arra is volt példa, hogy szimfóniás kollégák első

munkanapjukon az iskolacsengőt lekapcsolva trombitával és harsonával
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invitálták a gyerekeket a folyosóra, az udvarra.

A hangszerbemutató a hangszerek részeinek bemutatásából, különböző

játéktechnikák, a legmélyebb és legmagasabb hangok bemutatásából, különböző

hangszerek összehasonlításából tevődik össze. Érdemes egy, a gyerekek által

ismert dalt játszani, amihez énekléssel csatlakozhatnak.

A bemutatók népszerűek, azt követően szinte mindenki szeretné meghúzni,

megfújni, kipróbálni a hangszereket. A célcsoportba tartozó gyerekek jellemzően

ingerszegény környezetből érkeznek, s nem találkoznak hangszerekkel

testközelből. Ezért a hangszertanulás lehetősége számukra valódi szenzáció,

éppen ezért érdeklődésük őszinte, a velük való foglalkozás nagyon hálás feladat.

8.2 A foglalkozások előkészítése

Kezdetben az ismerkedés, a közösségépítés, a „szimfóniás identitás” kialakítása

a cél. Itt van szerepük a különböző közösségépítő játékoknak (pl. „karmesteres”),

irányított beszélgetéseknek (pl. „mi a legjobb, ami ma történt veled” jellegű
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körkérdések), vagy egy közösen elfogadott csapatkiáltásnak.

Mivel a tervezett célok, mint „zenekar” vagy „koncertek” a gyerekek számára

elvont, ismeretlen fogalmak, célszerű ezeket zenehallgatással, kis videók

megtekintésével közelebb hozni hozzájuk ezeket.

Az előkészítés részeként fókuszban a zenei – és közösségi – készségek fejlesztése

áll. Ennek eszköze az éneklést, tapsolást, testdobolást, ritmuskészségfejlesztést

célzó körjátékoknak a bevetése. De az előkészítés, ráhangolódás részeként akár

hangszeres alapismeretek is elsajátíthatók barkácsolt papírhegedűn, slag

trombitán vagy hulladékokból készült ütőhangszereken.

A hangszertanulás, illetve zenekari munka alapfeltételeit képező

„játékszabályok”, mint az utánzás, ismétlés vagy a kézfelemelésre történő

elcsendesedés, a kezdéshez szükséges figyelem összpontosításának begyakorlása

is kitűnően működik hangszer nélkül tapssal, énekkel, mozgással.

8.3 A csoportok kialakítása és annak legfontosabb
szempontjai

A gyerekek csoportokba való beosztása órarendtechnikai okokból általában

osztályonként, illetve évfolyamonként történik. Ritkább esetben

(„gyűjtőiskolákban”) a lakóhelyükre induló buszok határozzák meg a

csoportbeosztást. Ennek eredményeként életkorban és tudásszintben is vegyes

csoportok jöhetnek létre.

Csoportdinamikai szempontból az az optimális, ha a gyerekek nagyobb

csoportokban jönnek, és több tanár foglalkozik velük. A legjobb, ha a szociális

munkás mellett 24 zenetanár és ennek megfelelően egy időben több terem

áll rendelkezésre. A foglalkozáson így 1015 gyerek vehet részt, és egy

foglalkozás keretén belül válthatják egymást az elmélyültebb, kiscsoportos

hangszeres foglalkozások és a nagyobb közösségben történő örömzenélések. Az

ilyen módon megszervezett csoportfoglalkozáson az adott iskolában tanított

különböző (egy hangszercsaládba tartozó) hangszeresek vegyesen vehetnek részt.

Ilyen feltételek mellett – a több tanár jelenlétének köszönhetően – a csoport

hangszeres tudás szempontjából heterogénebb összetétele sem jelent problémát.

A foglalkozás együtt kezdődik: egy üdvözlő kör után definiálni kell a foglalkozás
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célját, és meg kell határozni a megtanulandó darabokat. Ezt követően bomlik a

csoport tanáronként 35 fős, hangszer, illetve tudásszint szerinti homogénebb

kiscsoportokra, ahol a hangszeres gyakorlás történik. A kiscsoportok ugyanazon

zenekari darabok tudásszintjük szerinti különböző nehézségű szólamait

gyakorolják. A foglalkozás végén újra összejön a csoport, és együtt

megszólaltatják a tanultakat. A foglalkozás elemeinek arányai igény szerint

változhatók, egyes részek el is hagyhatók. Érdemes olykor teret engedni a

kötetlen gyakorlásnak, hogy a gyerekek párokban egymást tanítsák.

Ahol ezek a feltételek nem adottak (pl. csak egy zenetanár/egy terem van), ott a

kiscsoportos hangszergyakorlások időben eltolva történnek. Ez a közösségépítés

szempontjából nem előnyös. Azonban ilyen körülmények között is fontos, hogy

teret adjunk a közös zenei élménynek: a különböző csoportok tagjai legalább

hetente egyszer találkozzanak, és közösségben is zenéljenek.

Alapvető kritérium, hogy a foglalkozások rendszeresek legyenek. A

fejlődéshez heti 23 alkalom minimum szükséges, optimális a mindennapos

foglalkozás.

8.4 A hangszeres oktatás alapjai

8.4.1 Vonós

A kezdő vonós foglalkozások alkalmával ismerkedünk meg a hangszer részeivel,

húrjainak neveivel. A hangszertartással való ismerkedés, később a vonóvezetés,

illetve balkéz tartás elsajátítása kiscsoportokban történik. Fontos, hogy a

kezdetektől része legyen a foglalkozásoknak a közös zenélés. Ez már az első

alkalommal is lehetséges, például úgy, hogy a gyerekek két húr egyenletes

tempóban felváltva pengetésével kísérik tanáraikat, amint azok a „Láttále már

valaha” vagy más gyermekdalokat játszanak föléje. Később vonóval kísérik

tanáraikat a négy üres húron. Ahol már több éve működik a program, ott a

tanárok mellett a haladó növendékek is bevonhatók a kezdőkkel való közös

muzsikálásba. A hangszeres alapok, valamint az együtt zenélés szabályainak

elsajátításában jól alkalmazhatók a Suzukimódszer első lépései, reális célnak

kitűzhető Mikulásra a „Hull a pelyhes fehér hó” megtanulása.
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8.4.2 Fúvós

Rézfúvós hangszerek esetében a kezdeti lépésekben elsődleges szerepe az egyéni

(illetve a kiscsoportban felváltva egyénileg megtartott) foglalkozásnak van. Mivel

a rézfúvós hangszereken egy adott fogásmóddal a szájtartás függvényében a

felhangrendszer több hangja is megszólaltatható, szükséges, hogy a gyerekek

biztonságra tegyenek szert a hangszer megszólaltatásában (hogy az a hang

szólaljon meg, amelyiket akarja), mielőtt érdemben lehetővé válik az

együttzenélés. Az első hónapokban hosszan kitartott hangok gyakorlásával

érhető el a 456 legkönnyebben megszólaló hang biztonságos intonálása. Ezt

követően kinyílik a világ a rézfúvós növendékek előtt, hiszen ezzel a

hangkészlettel rengeteg dallam eljátszható. Mivel kevés hangról van szó,

általában a szükséges kottaolvasási ismeretek is könnyen lépést tartanak a

hangszeres fejlődéssel, így kotta segítségével rövid idő alatt több tucat dallam is

elsajátítható.

8.5 A foglalkozások megszervezése az iskolai
keretek között

Az egész napos iskola bevezetése azokon a helyeken okozta a legkevesebb

problémát, ahol az alsó tagozatosok iskolaotthonos rendszerű tanulásának

komoly hagyománya volt. Az ilyen intézményekben a tanórákat vegyítik a

szabadidős foglalkozásokkal, a sport és művészeti szakkörökkel, a szabad

játékidővel és a másnapi felkészüléssel. Az iskolaotthonos tanítás lényege, hogy

a tanórákat nem egy tömbben tartják, hanem a nap folyamán szétterítve, a

köztük levő időszakban pedig lehetőséget biztosítanak a diákok rekreációjára.

Ezekben az intézményekben rendkívül könnyen beilleszthetőek a szimfóniás

foglalkozások, hiszen a tanórák közötti időszakokra a zenetanulás egyszerű

módon betervezhető.

Sok oktatási intézményt váratlanul ért a 2013 szeptemberében bevezetett

kötelező egész napos iskola, hiszen a délutáni foglalkozások értelmes, tartalmas

megtartásához nem biztosítottak plusz forrásokat. Sajnálatos módon így az

iskolák zömében a tanulószobák megszervezése volt a legegyszerűbb megoldás.

A Szimfónia programnak az ilyen iskolákban egyeztetni szükséges az

iskolavezetéssel, hogyan oldható meg a délutáni zenei foglalkozások

lebonyolítása. A pilot programban a foglalkozások feltételeinek kialakítása a
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legtöbb iskolában nem okozott gondot, probléma leginkább azokban a

„gyűjtőiskolákban” merült fel, ahova több településről jártak a gyerekek, és

hazautaztatásuk szervezett keretek között történt. Ezekben az esetekben ahhoz

kellett alkalmazkodni, hogy melyik gyerek mikor indul haza, az órák

megszervezésének keretét is ez adta.

8.6 Az együttzenélés öröme

8.6.1 A helyi zenekar

A pilot programban részt vett gyerekek visszajelzéséből is egyértelműen kiderül,

hogy a közösségben együttzenélés adta nekik a legnagyobb örömöt, a legerősebb

motivációt. A korábbi fejezetekben már szó esett a rendszeres közös zenélés

fórumainak jelentőségéről. Jó, ha a rendszeres csoportfoglalkozások is közös

zenéléssel zárulhatnak. A helyi zenekar az a fórum, ahol egy adott iskola

különböző szinten álló hangszeres tanulói játszanak együtt. A helyi

zenekarban – ha a hangszerek száma ezt lehetővé teszi – az összes szimfóniás

gyerek részt vehet. Megfelelően hangszerelt feldolgozásokban haladók és kezdők,
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kiki a maga tudásszintje szerint tud részt venni a közös produkcióban. Vonósok

esetében a kezdők (tanári segítséggel, üres húrokon játszva) már néhány hét

után be tudnak kapcsolódni a közös zenélésbe, rézfúvósok esetében 34 hónap

szükséges (lásd 8.4 fejezet). A megfelelő számú hangszer hiánya, az órarendi

nehézségek, a kezdők (kíséret) és haladók (dallam) aránytalan száma vagy a

nagy létszámból adódó problémák indokolhatják a gyerekek több kisebb

együttesre bontását.

8.6.2 A haladó zenekar

Másfélkét év után a haladó növendékek fejlődését már nem motiválja

kellőképpen a kizárólag a kezdőkkel való együttmuzsikálás, szükségessé válik a

haladó zenekar. Itt már nem a speciálisan szimfóniás (különböző tudásszinteket

feltételező) feldolgozásokat játsszák, hanem a zenekari irodalom könnyebb, majd

nehezebb opusait.

A zenekari foglalkozások szólampróbákból és összpróbákból tevődnek össze.

Közösségkohéziós szempontból itt is optimális, ha a szólamok számának

megfelelő számú tanár párhuzamosan dolgozik a szólamokkal, majd – rövid

szünet után – ezt követi az összpróba. A különböző osztályba járó haladó

növendékek egyidejű jelenlétét és nagyobb teremigényt feltételező zenekar

munkája ebben az esetben is gyakran csúszik a 4 óra utáni időre.

Gyakori, hogy egyegy iskolában nincs megfelelő létszámú növendék egy haladó

zenekarhoz. Ilyenkor meggondolandó, nem oldhatóe meg, hogy két közeli iskola

együtt építsen zenekart, alkalmi vagy lehetőség szerinti rendszeres közös

próbákkal.

Fontos, hogy a haladók, ha külön zenekart alkotnak is, ne tűnjenek el teljesen a

kezdők elől, hisz számukra ők a példaképek, a húzóerők. Mivel a haladóknak a

kezdők zenekarában való részvétel már nem jár plusz felkészüléssel, így elég, ha

erre csak alkalmilag kerül sor.
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8.7 Közös zenélés, kapcsolat más szimfóniás
iskolákkal

A programot úgy kell tervezni, hogy az egyes iskolák „szimfóniás” gyerekei

idővel összekapcsolódjanak és közösen muzsikáljanak, zenekarként

szólaljanak meg. Ezt célt fokozatosan lehet elérni.

Elsőként a közeli, azonos hangszercsoportot tanító iskolák találkozóját érdemes

megszervezni, hogy megszokják egymást a különböző településeken élő

gyerekek, legyen terük és idejük összebarátkozni. Ezeken a találkozókon a közös

játékra, az ismerkedésre szükséges koncentrálni – természetesen az

együttzenélésről sem megfeledkezve.

A következő lépés az azonos, majd a különböző hangszercsoporton tanuló

iskolák régiós találkozóinak megszervezése. Ennek nehézsége, hogy a vonós,

illetve rézfúvós hangszereseknek más és más hangok a könnyen

megszólaltathatók (míg a vonósok kezdetben D, illetve Adúr hangnemekben

tudnak könnyebben játszani, addig a fafúvósok kezdetben G, a rézfúvósok pedig

Bdúrban szoktak játszani). Ez kezdetben megnehezíti az együttzenélést, de kellő

kreativitással lehet olyan átiratokat készíteni, amelyek már az első év végére

megszólaltathatók. Mivel egy ilyen régiós rendezvény akár száz gyereket és

felnőttet (pedagógust, zenetanárt, önkénteseket stb.) is megmozgat, fontos egy

részletesen kidolgozott forgatókönyvet készíteni az eseményre, pontosan

meghatározva a szabályokat, a közös játék, az étkezések, a különböző zenei

foglalkozások, a szólampróbák és a koncertek helyét, idejét. A más

„szimfóniás” iskolákkal való együttműködés csúcspontja, amikor összeáll a

szimfonikus zenekar. A közös zenélés öröme, a nagyon szépen felcsendülő

többszólamú dalok visszaigazolják a tanév során tett erőfeszítéseket, a sok

gyakorlást.



54 A SZIMFÓNIA PROGRAM INTÉZMÉNYI BEVEZETÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

9 A gyerekek lépjenek fel a
színpadra!
9.1 Az első fellépés előkészítése

A program helyi szintű megvalósulásának egyik kitüntetett mérföldköve

kell, hogy legyen a szimfóniás gyerekek első fellépése. Fontos, hogy ezekre a

kis koncertekre akár egykét hónappal azt követően is sor kerüljön, hogy a

gyerekek egyáltalán a kezükbe vették a hangszert. A Szimfónia program

célcsoportjába tartozó gyerekek nagy része nem azok közül kerül ki, akik az

iskolai ünnepségeken műsort szoktak előadni, ők eddig csak közönség voltak.

Számukra fellépni az iskolában, kiállni a hallgatóság elé, megmutatni magukat

óriási, és addig ismeretlen élmény.

Az első fellépésre való készülés plusz motivációt ad a gyerekeknek, hiszen

tudják, mikor lesz a koncert, és azt is, milyen dalokat kell addig úgy

megtanulniuk, hogy el tudják játszani, ráadásul többen együtt és összhangban.

Ez igazi kihívás, a pilot programban különböző színvonalon ugyan, de

mindenhol sikerült. Ezek az első koncertek nagyon erősen hatnak a közösség

fejlődésére, az együvé tartozás érzésének megélése nagy élmény a részt vevő

gyermekek számára. A fellépések megtanítják a gyerekeket a csapatban való

gondolkodásra, az egymás iránti tiszteletre, a másikra való odafigyelésre.

A pilot programban a pedagógusok sok esetben kétkedve fogadták a

szimfóniások első fellépésének hírét, korainak tartották, hiszen csak pár hete

kezdték meg a gyerekek az ismerkedést a hangszerekkel. A kollégák arról

számoltak be, hogy mindenhol nagy tetszést aratott a produkciójuk, többek

szerint egyfajta változás is bekövetkezett a program iskolán belüli megítélése

tekintetében. A tanárok részéről a visszajelzések pozitívak voltak, rájuk is nagy

hatást gyakoroltak a fellépések.

Az iskolai – és minden más helyszínen megtartott – fellépésre nagyon

fontos minél több szülőt elhívni, hogy láthassák gyermekük sikerét.
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9.2 Az iskolai fellépések jelentősége

A pilot programban minden iskolában más és más időpontban volt a gyerekek

első fellépése, jellemzően az iskolai advent, mikulás, karácsonyi ünnepség köré

szerveződött. A tanév folyamán pedig a szimfóniás gyerekek produkciója szerves

része lett az iskolai rendezvényeknek, legyen az március 15ei ünnepség, roma

nap, vagy ballagás, tanévzáróünnepély.

Annak érdekében, hogy a fellépéseken a rettenetesen izguló, önbizalom

hiányos gyerekek ne bátortalanodjanak el, szükséges, hogy zenetanáraik és

a muzikálisabb szociális munkások menjenek fel velük a színpadra. A

koncertek előtt nagyon fontos megnyugtatni a gyerekeket. Minél többször

szerepelnek, annál inkább kialakul egyfajta rutin, a leginkább izguló diákok is

egyre magabiztosabban fognak a színpadra lépni, hiszen már sikereket

tudhatnak maguk mögött. A pilot programban a koncertek előtt nemcsak a

gyerekek, hanem a szimfóniás kollégák is nagyon izgultak. Félelmeik nem voltak

alaptalanok, hiszen a fellépő csapatban mindig helyet kaptak azok, akik

rendszeresen jártak a foglalkozásokra, köztük – az egyik szociális munkás

megfogalmazásában – a „legcsintalanabbak” és a „legprofibb rendbontók” is. Az

iskolai koncerteknek az volt a tapasztalata, hogy a legizgágább gyerekek is

éhezték a sikert, ezért minden esetben rendkívüli módon összpontosítottak. A

fellépések mindig sikeresek voltak.

Az iskolai fellépések közül a karácsonyinak kiemelt jelentősége van, hiszen ez

egy nagyon meghitt ünnep, és az iskolák általában sok fellépővel, nagy gonddal

megtervezett műsort szerveznek, amelyre a szülőket is meghívják. A

szeptemberben elkezdett közös munka után a karácsonyi időszakra a

szimfóniás gyerekek is összerázódnak, ekkorra már közösségként

működnek. A 2014 őszén indult programban a pedagógusok, az iskolavezetés

részéről rendkívül pozitívak voltak a visszajelzések, leginkább az intézmény által

nehezen kezelhetőnek tartott gyerekek fellépése hatotta meg őket. Az egyik

iskolaigazgató kijelentette, hogy az iskolájukban ilyen szép zenés ünnepség még

sosem volt. A szülők leginkább azt jegyezték meg, el sem tudták volna képzelni

saját gyerekeikről, hogy ilyen dalokat képesek hangszeren megtanulni. Az iskolai

rendezvényeken örömteli volt, hogy a máskor izgága gyerekek egy pisszenés

nélkül végigülték diáktársaik prózai vagy táncos produkcióját, türelmesen várva,

hogy felléphessenek.



56 A SZIMFÓNIA PROGRAM INTÉZMÉNYI BEVEZETÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA



57



58 A SZIMFÓNIA PROGRAM INTÉZMÉNYI BEVEZETÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

9.3 Foglalkozások, fellépések szervezése külső
helyszíneken

A pilot programban a szimfóniás fellépések nagyon hamar túlléptek az iskola

falain, hívták a gyerekeket a falu karácsonyi ünnepségére, majálisra,

gyereknapra, szomszéd településen a gyerekesély program közösségi házába,

falunapra és helyi fesztiválra is.

A kisebb településeken a szimfóniás zenekar nagyon hamar része lett a falu

életének, az ünnepi rendezvényeken koncertjeik természetes módon illeszkedtek

a többi produkció közé. A helyiek hálásak a gyerekeknek és tanáraiknak, hiszen

nagyon kevés kulturális program megszervezésére van lehetősége a

forráshiányos kistelepüléseknek.

Volt példa arra, hogy a gyerekek a helyi idősek otthonában léptek fel. Örömmel

mentek, hisz mindenhol nagyon barátságosan fogadták őket. A szimfóniás

kollégák sok megható pillanatról számoltak be. Az óvodában szervezett

fellépések és foglalkozások is gyakoriak és népszerűek voltak. De számos példa

akadt arra is, amikor a szimfóniás gyermekek egy, a településen működő civil

szervezet rendezvényén léptek fel, illetve a helyi önkormányzat szervezésében

megvalósuló falunapon, roma napon.

Több helyen sikerült rendszeresen külső helyszínen, leginkább közösségi

házakban megtartani a foglalkozásokat. A tapasztalatok szerint ezeken a

helyeken, a telepen lévő vagy ahhoz nagyon közel eső közösségi terekben

lényegesen jobban képesek feloldódni a gyerekek.
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10 A nyári foglalkozások fontossága

A Szimfónia program fontos alapvetése, hogy nyáron, az iskolai szünetben

se engedjük el a gyerekeket. A nyári foglalkozásoknak a program folytatása

mellett fontos eleme volt a gyermekek étkezésének biztosítása, hiszen sok

település nem, vagy nem teljes körűen nyújt a rászoruló gyermekeknek nyári

étkeztetést.

A nyári foglalkozások célja, hogy még intenzívebbé váljék a szimfóniás

kollégák és tanítványaik között a kapcsolat. Célszerű iskolán kívüli

helyszínt keresni, ezzel is elősegítve a felszabadultabb együttlétet és a

nyitást a helyi közösség felé.

Az előkészítő munkát már tavasszal el kell kezdeni. Első lépésként a lehetséges

helyszíneket járjuk körbe, rákérdezve azok technikai adottságaira, a bérlés

esetleges költségeire. Érdemes felmérni, hogy hány tanuló részesül majd nyári

gyerekétkeztetésben, s mennyien nem. Ez utóbbi azért fontos, hogy meg tudják

tervezni a meleg ebédetvacsorát.

A nyári foglalkozások indulása előtt családlátogatások keretében szükséges a

szülők beleegyezését megszerezni ahhoz, hogy gyerekeik részt vehessenek a

vakáció alatt szervezett programokon.

A szünidő alatti foglalkozásokra a szimfóniás kollégák csoportbeosztását úgy kell

kialakítani, hogy egyegy helyszínen heti rendszerességgel koncentráltan,

nagyobb létszámban jelenjenek meg, kapacitásaikat az újonnan érkezők

tanítására, közös örömzenélésre fordítva. A pilot programban erre nagy szükség

volt, rengeteg új gyerek kezdett érdeklődni a zenetanulás iránt. Számukra

további kedvcsinálóként alapozó foglalkozásokat és hangszerbemutatókat kellett

tartani. Ez megosztotta a kollégák energiáit, hiszen komoly elvárások voltak a

nyári koncertek repertoárjával kapcsolatban, sok új darab megtanulása várt a

legjobban haladó gyerekekre.

A nyár folyamán is fontos külső programokat és fellépéseket szervezni. A pilot

program tapasztalata az, hogy ezekre a fellépésekre sokkal több szülő ment el,

mint a tanév alatti, főként iskolai koncertekre, és nagyon pozitív visszajelzés

érkezett részükről.
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Egy szimfóniás tábor megszervezése a nyár csúcspontja. A gyerekek

otthonuknál lényegesen jobb körülmények között, sok új élménnyel gazdagodva,

egymás társaságában tölthetnek el pár napot, ez idő alatt kapcsolataik

tanáraikkal szorosabbá válnak, és még jobban megerősödik a közösség. A tábor

menetrendjének, házirendjének a gyerekekkel közös megalkotása motivációs és

normaképző funkciójú, és erősíti a csoportidentitást.

A pilotban a tábori programok között – a nyári foglalkozásokhoz hasonlóan –

prioritást élvezett a közös zenélés, de volt játék, strandolás, kézműves és

sportfoglalkozás, közös főzés és hangversenylátogatás. A zenetanárok esténként

koncertekkel szórakoztatták a gyerekeket. A táborban valódi zenekarrá

csiszolódtak össze a gyerekek, elérték, hogy összhangban szólaljanak meg a

hangszerek, a szólamok a helyükre kerültek, és ez nagyon hasznosnak bizonyult

az augusztusi régiós koncert előtt.

A nyarat érdemes arra is felhasználni, hogy az egymás közelében lévő szimfóniás

iskolák egyegy napra találkozzanak, a gyerekek közösen játsszanak, zenéljenek.
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11 Zárszó

Amennyiben egy iskola olyan programot keres, amely a hátrányos helyzetű

tanulóinak kreatív foglalkozást biztosít és az iskolai teljesítményükre pozitívan

hat, akkor a Szimfónia nagyon jó választás. A pilot egy évének eredményei

megmutatták, hogy a mindennapi túlélésért küzdő családok gyerekei

biztonságot nyújtó közösségre lelhettek a program keretei között,

megtapasztalhatták, hogy kitartó munkával hatalmas sikereket lehet elérni. A

szimfóniás diákok ténylegesen megélhették, milyen jó gyereknek lenni, olyan

élményekben volt részük, amelyek életük végéig el fogják kísérni őket, ráadásul

alapszintű hangszeres tudásra is szert tettek. Hiszünk abban, hogy a program

során kapott impulzusok javítani fogják motivációikat és ezáltal életpálya

esélyeiket.

Pedagógiai szempontból érdemes megemlíteni, hogy sok visszajelzés érkezett a

pilot programnak a figyelemre, a magatartásra gyakorolt hatásával

kapcsolatban. Több tanár is jelezte, hogy visszahúzódó, félénk tanítványa

megváltozott a szimfóniás foglalkozások hatására: megnyílt, barátkozik, együtt

nevet a társaival, másfelől a hiperaktív gyerekek nyugodtabbá váltak.

A program céljának és eredményének lényegét az az éppen nyugdíjba vonuló

iskolaigazgató foglalta össze, aki az egyik régiós koncert után sírva mondta: úgy

érzi, tanári pályájának a csúcsa, hogy ezek a gyerekek, akik tényleg a

nyomorban élnek, mutatnak valami mást – tehát megcsillant egy szikra, a fény

az alagút végén.
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