Zeneiskolai beiratkozás
Tisztelt Szülők!

Szeretném tájékoztatni Önöket, az óvodás korú, a leendő első
osztályos és a nagyobb gyermekek számára biztosított
zeneművészeti oktatás lehetőségeiről. A következő tanév térítési- és
tandíjainak mértékéről június hónapban tudunk biztos tájékoztatást
adni, de a honlapunkon (http://zeneiskola-csomor.sulinet.hu)
megtalálható 2019/2020. tanévi térítési és tandíjszabályozás szerinti
költségek – irányadásként - segíthetik a tájékozódást. Térítési- és
tandíjkedvezmény lehetőségéről szintén itt tájékozódhatnak.
Óvodás korú gyerekek:
A zeneiskola szeretettel várja és fogadja gyermeküket a ZENEÓVODA
csoportba, ahol játékos módszerekkel /gyermekdalok és hozzájuk tartozó
gyermek- és népi játékok, mondókák, ritmus és hallásfejlesztő gyakorlatok,
gyűjtőnéven zenei alapkészségek gyakorlásával/ szeretteti meg a kicsikkel az
értékes zenét és teszi vonzóvá a későbbi évekre a hangszeres muzsikálást,
igénnyé és kellemes időtöltéssé a zenehallgatást.
A ZENEÓVODA nevelési - oktatási programja elsősorban Szmrecsányi: Kis
előképző, Forrai: Ének az óvodában c. könyvekre, az óvoda zenei - nevelési
programjának erősítésére, valamint élőzenére, a zeneiskolások hangszeres
bemutatóinak zenei anyagára épül. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez a készség képességfejlesztés hatékonyan segíti a későbbiekben a kisgyermek munkáját,
megtérül már a kisiskolás kor elején.
A foglalkozásokat hétfőnként a Zeneiskola épületében tartjuk 12-15 fős
csoportban, heti egy alkalommal 16.00-16.45 óra között. Amennyiben nagyobb
létszámú jelentkezés van, akkor szerdánként, ugyanebben az időben is indítunk
csoportot.
Leendő 1. osztályosok:
Azok a tanulók, akik a 2020/21-es tanévben kezdik meg általános iskolai
tanulmányaikat, a délutáni órákban zenei-előképző osztályban kezdhetik
meg zeneiskolai tanulmányaikat. Az év során a magyar gyermekdalkincs
megismerése mellett, elsajátítják a zenei írás-olvasás alapjait, megismerkednek a
zeneiskolában oktatott hangszerek többségével, így – közös egyeztetés után nyílik lehetőség a megfelelő hangszerválasztásra.

Az órákat heti két alkalommal 2x45 percben szervezzük a Mátyás Király
Általános Iskola épületében, a délutáni időszakban. Az iskolával minden tanév
elején egyeztetünk, hogy a legoptimálisabb időpontban tarthassuk meg a zenei
foglalkozásokat, figyelembe véve az udvari szabadidő és a házi feladatok
megírására szánt idő biztosítását. Az elmúlt évek tapasztalata alapján
elmondható, hogy az egész napos iskola rendszerének bevezetése nem
befolyásolja a hagyományosan délutáni órákban történő zeneiskolai órákat
sem a legkisebbek, sem a már hangszeres növendékek esetében.
Magasabb évfolyamra járó tanulók:
Az általános iskola 2. osztályában, vagy magasabb évfolyamokon tanulók
esetében már hangszeres és elméleti oktatást biztosítunk. Zeneiskolánkban
zongora, magánének, hegedű, cselló, gitár, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon,
trombita, harsona, tenor- és baritonkürt, tuba, ütőhangszer, jazz-gitár, jazzbasszusgitár, népi hegedű és brácsa, népi ének szakokra lehet jelentkezni.
Iskolánk pedagógiai célkitűzésének fontos része a tanulók mielőbbi
kamarazenélésbe, zenekari munkába való bevonása, az együtt muzsikálás
lehetőségének magas színvonalú biztosítása. Ezért vonós és fúvószenekarok,
big band csoportok, ütőhangszeres-, énekes-, gitáros-, vonós-, népzenei
kamaracsoportok teszik élményszerűvé, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, a
zenetanulást.
Amennyiben felkeltette érdeklődésüket a zeneoktatási lehetőség, melyet itt
Csömörön vehetnek igénybe, akkor a jelenlegi iskolai zárvatartás idején, a
zeneiskola-csomor.sulinet.hu weboldalon található jelentkezési lap kitöltésével
és elektronikus úton krammert@zeneiskola-csomor.sulinet.hu email címre való
visszajuttatásával jelentkezhetnek a 2020/2021-es tanévre 2020. április 20-tól.
Jelentkezési határidő: 2020. június 3.
Szívesen adunk tájékoztatást telefonon is: 06-30-266-41-65 (Ráduly Ildikó
igazgató) és 06-30-266-6198 (Nagy Lászlóné iskolatitkár).
Tisztelettel:
Ráduly Ildikó
igazgató
Csömör, 2020. 04. 17.

