BESZÁMOLÓ – KLEBELSBERG KÖZPONT „JÓ GYAKORLATOK 2018”

A Józsefvárosi Zeneiskola AMI a Klebelsberg Központ „Jó gyakorlatok 2018”
elnevezésű pályázatán 800.000 Ft-os támogatásban részesült.
A 2017-ben az NTP-MUV-17 pályázati forrásból elindított Sibelius-kurzus a
2018-2019-es tanév 1. félévében Sibelius Klub elnevezéssel folytatódott, amelyen már
az érdeklődő tanárok és növendékek együtt mélyíthették el ismereteiket a Sibelius
kottaíró szoftver használatával kapcsolatban.
A kurzus vezető oktatója Horváth Adrián, a Pápai Bartók Béla AMI igazgatója,
Pápa Város Fúvószenekarának karmestere volt, akinek személyéről a Veszprémben
idén tavasszal rendezett Digitális Zeneoktatási Konferencián szereztünk tudomást,
amikor a Sibelius program országosan elismert szakértőjeként Őt ajánlották számunkra a konferencia szervezői.
Az ötször ötórás foglalkozási alkalmak a kezdők számára megoldható egyszerűbb feladatokkal indultak az Alagsor 6-os szolfézs teremben, majd a második
időfélben a haladók kottaírási gyakorlataival folytatódtak. Ezt követően került sor a
zeneiskola dísztermében, Rácz Rita magánének tanár irányításával a Dr. Kovács Géza
által kifejlesztett zenei munkaképesség-gondozás egy-egy léggömbös gyakorlatsorának elvégzésére. A program a közösségépítést, a feszültségoldást és az információcserét egyaránt szolgáló közös étkezéssel folytatódott. A klub munkája egyénre
szabott oktatói iránymutatással az aznap tanultak gyakorlati alkalmazásával, valamint
az otthon elvégzendő feladatok ismertetésével zárult. Rendkívül érdekes tapasztalatot
jelentett mindkét oldal számára klubon belül az oktatás konzervatív irányának ideiglenes megváltozása: alkalmanként diákjainktól kaptuk a továbblépéshez szükséges
„digitális” információkat. Az oktatási alkalmak a következők voltak: 2018. augusztus
30., szeptember 27., október 25., november 29. és december 15.
A zeneiskolai képzésben nélkülözhetetlen digitális fejlesztést szolgáló eszközök
beszerzésére is lehetőségünk nyílt a pályázat megvalósítása során. 5 db Windows 10es operációs rendszerrel működő, a tanórákra digitális kottaként is bevihető tablettel
gyarapodtunk, az ezekhez szükséges érintőtollal, tablet-tokkal, asztali állvánnyal,
magyar nyelvű billentyűmatricával kiegészítve. A kottázási információbevitel felgyorsításához 10 db numerikus padot, valamint a kézi kottaírást azonnal digitalizáló,
10 érintőképernyős készülékre feltelepíthető StaffPad alkalmazást vásároltunk. Ezen
túlmenően az egyes gépek memóriáját bővítendő sd-kártyákat, pendrive-okat, a
hatékonyabb információáramlás érdekében az intézményen belüli wifis internetelérést
fejlesztő routereket, vezetékeket szereztünk be.
A Központ anyagi támogatásának időzítése számunkra különösen kedvezően alakult, lévén, hogy ebben a tanévben kerül sor „kiváló szintű” tehetségponti akkreditációnk megújítására. Bízunk abban, hogy a jövőben is lehetőségünk lesz a fentihez
hasonló pályázati lehetőségeken elindulni, ezáltal növendékeink és tanáraink digitális
zenei kompetenciáit tovább fejleszteni.
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