Participarea
În primul an școlar, toți copiii participă la lecțiile JeKits. Lecțiile au
loc în clasă, în cadrul orarului, sunt obligatorii și gratuite.
Al doilea, al treilea și al patrulea an de JeKits sunt voluntare,
contra-cost și necesită o înregistrare. În cazuri excepționale,
JeKits 2 poate fi efectuat în clasă în condiții speciale.
Există o contribuție lunară a părinților de maximum 26 EUR
(în al 2-lea an școlar) și maximum 35 € (în al treilea și al patrulea
an școlar) pe lună pentru fiecare copil.
Vă rugăm să întrebați la școala dumneavoastră sau la partenerul
de programe extrașcolare, care este contribuția lunară a
părinților în localitatea dumneavoastră.
Instrumentele oferite pentru lecții și exercițiile de acasă sunt
împrumutate gratuit.

Scutiri și reduceri de contribuții
JeKits dorește să ajungă la cât mai mulți copii din NRW și se
adresează în mod explicit tuturor copiilor din școlile JeKits,
indiferent de mediul lor de proveniență sau social.

Contact
Toate informațiile suplimentare despre JeKits pot fi obținute de la
persoana de contact de la instituția dumneavoastră muzicală sau
de la școala primară sau specială.
Informații generale despre program pot fi obținute, de asemenea,
de la biroul Landesverband der Musik- schulen in NRW e.V. sau de
la adresa de internet www.jekits.de.
Programul este finanțat de landul Renania de Nord-Westfalia, cu
participarea municipalităților din NRW și a familiilor participante.

Landesverband der Musikschulen
in NRW e.V.
Liesegangstr. 17
40211 Düsseldorf

Telefon 0211.25 10 09
Fax 0211.25 10 08
info@jekits.de
www.jekits.de

În principiu, o situație dificilă din punct de vedere financiar într-o
familie nu ar trebui să fie un motiv pentru a nu putea participa la
JeKits.
Pentru aceasta există scutiri și reduceri de contribuții. Copiii din
familiile care primesc ajutorul de șomaj II, ajutor social sau alte
prestații sociale similare sunt scutiți de plata taxei de participare.
Participarea este, de asemenea, gratuită pentru copiii ai căror
părinți primesc alocație pentru locuință, supliment pentru copii,
asistență educațională sau prestații în temeiul Legii privind
prestațiile pentru solicitanții de azil.
În cazul în care doi sau mai mulți copii ai unei familii participă la
program, contribuția integrală este datorată doar pentru primul
copil, iar pentru fiecare copil suplimentar trebuie plătită doar
jumătate din contribuție.

JeKits
JeKits-Stiftung
Willy-Brandt-Platz 1 – 3
44787 Bochum
www.jekits.de

Telefon 0234 541747 0
Fax 0234 541747 99
info@jekits.de

Pentru fiecare copil instrumente, dansuri, cântece

Informații pentru părinți cu
privire la orele de instrumente

Al doilea până la al patrulea an JeKits
(JeKits 2-4)

Dragi părinți,
Bine ați venit în programul JeKits! Copilul dumneavoastră se află
la o școală unde se oferă „JeKits - Pentru fiecare copil instrumente, dansuri, cântece“.

Ce se întâmplă în al doilea an JeKits?
Lecțiile începând cu al doilea an școlar se bazează pe conținutul
învățat și pe experiența dobândită în primul an JeKits. Competențele muzicale dobândite sunt consolidate, extinse și aprofundate.

Ce este JeKits?
JeKits este un program de educație culturală în școlile primare și
speciale din landul Renania de Nord-Westfalia. Are trei puncte de
interes: Instrumente, dans sau cântat. Copiii au posibilitatea de a
participa la acest program pe tot parcursul anilor de școală
primară.
Care sunt obiectivele JeKits?
Încă de la început, accentul este pus pe a face muzică, a dansa și
a cânta împreună. Copiii dobândesc și își aprofundează abilitățile
de dans și cele muzicale. În cadrul acestui proces, ei își descoperă
propriile posibilități de design artistic și de exprimare.
Dezvoltarea lor este susținută prin învățare socială, creativitate și
implicare activă în muzică și dans în cadrul grupului. Experiențele
diverse și lecțiile de suplimentare formează baza pentru a
continua să facă muzică, să danseze și să cânte.
JeKits dorește să deschidă accesul la educație muzicală sau de
dans pentru cât mai mulți copii din NRW, indiferent de mediul lor
social sau de origine.
JeKits sprijină cooperarea dintre școală și partenerul extrașcolar.
În acest fel, JeKits îmbogățește și consolidează oferta de educație
culturală.

Primul an JeKits (JeKits 1)
Ce se întâmplă în primul an JeKits?
Primul an JeKits îi invită pe toți copiii să facă muzică împreună.
Copilul dumneavoastră descoperă lumea muzicii și a instrumentelor. Se cântă, se dansează și se face muzică la diferite instrumente.
Se predau noțiuni muzicale de bază, se prezintă și se încearcă
diferite instrumente muzicale.
Ce formă iau lecțiile în primul an JeKits?
Lecțiile JeKits au loc o dată pe săptămână în clasă și fac parte din
programa școlară. Lecțiile se susțin în așa-numitul „tandem“:
Profesorul școlii de muzică concepe lecția împreună cu profesorul
de școală primară.
Participarea este obligatorie și gratuită.

Pe ce se pune accentul?
Fiecare școală JeKits oferă unul dintre cele trei domenii de interes
- instrumente, dans sau canto. Școala dvs. ales să se axeze pe
instrumente.
Cine sunt partenerii de cooperare?
Școala dumneavoastră organizează JeKits împreună cu un
partener extrașcolar. În cazul în care accentul se pune pe
instrumente, aceasta este, de exemplu, școala de muzică locală.
Profesorii lor vin de obicei la școală pentru
orele JeKits. JeKits are loc suplimentar față de orele de muzică
din programul școlar și nu le înlocuiește.

La sfârșitul primului an școlar, copilul dumneavoastră poate alege
un instrument opțional.

La sfârșitul primului an școlar, copilul dumneavoastră va primi
două ore de curs pe săptămână la instrumentul opțional pe
care l-a ales. Încă de la început, toți fac muzică împreună cu alți
copii din ansamblul JeKits și primesc lecții pentru instrumente în
grupuri mici.
Se cântă cântece și piese, se improvizează, se pun și se
aprofundează bazele pentru dezvoltarea abilităților muzicale.
Lecțiile oferă spațiu pentru acțiune și participare creativă, astfel
încât fiecare copil își poate expune personalitatea sa în grup.
Făcând muzică împreună, copiii învață să se perceapă pe ei
înșiși și pe ceilalți. În acest fel, ei pot reacționa la impulsurile
grupului și pot încerca să le integreze în propria lor interpretare
instrumentală. Ei se văd pe ei înșiși ca parte a unei comunități și
fiecare copil are șansa de a experimenta aprecierea, auto-eficiența și propriile abilități. Toate acestea formează baza pentru
a continua să cânte la instrumente și să facă muzică în anii III și
IV de școală.
În fiecare an școlar, copiii au ocazia de a crea împreună un
spectacol și de a urca pe scenă.
Ce formă iau lecțiile începând cu al doilea an JeKits?
Copilul dumneavoastră beneficiază de două ore de curs pe
săptămână: o oră în cadrul ansamblului JeKits și o oră în cadrul
grupului instrumental. În cazuri excepționale, JeKits 2 poate fi
efectuat în clasă în condiții speciale.
Lecțiile sunt ținute de profesori de muzică de la școala de
muzică locală.

