Katılım

İletişim

İlk okul yılında tüm çocuklar JeKits dersine katılır. Ders, sınıf
birliğinde, müfredat kapsamında işlenir, zorunlu ve ücretsizdir.

JeKits ile ilgili daha fazla bilgiyi müzik okulunuz, ilkokulunuzun veya
özel eğitim okulunuzun irtibat kişilerinden edinebilirsiniz.

İkinci, üçüncü ve dördüncü yılda JeKits isteğe bağlı olup ücretlidir
ve kayıt yaptırmak gerekir. İstisnai durumlarda, JeKits 2, özel
koşullar altında sınıf birliğinde yapılabilir.

Program ile ilgili genel bilgilere ayrıca Landesverbandes der
Musik- schulen in NRW e.V. ofisinden veya www.jekits.de sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ebeveynler çocuk başına aylık maksimum 26 € katkı payı
(2. okul yılı maksimum 35 € (3. ve 4. okul yılı) öder.

Program, Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti, ayrıca NRW belediyeleri ve
katılan aileler tarafından finanse edilmektedir.

Lütfen okulunuza veya okul dışı sağlayıcınıza bölgenizde aylık ne
kadar ebeveyn katkısı alındığını sorun.
Evde ders ve alıştırmalar için kullanılan enstrümanlar ücretsiz
ödünç verilir.

Katkı muafiyeti ve indirimi
JeKits, NRW‘de mümkün mertebe çok çocuğa ulaşmak istiyor ve
açıkça, kökenleri veya sosyal çevreleri ne olursa olsun bir JeKits
okulundaki tüm çocukları hedefliyor.

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

Bir ailenin maddi durumunun elverişli olmaması, JeKits‘e
katılamamak için bir neden olmamalıdır.
Bunun için katkı muafiyeti ve indirimi vardır. İşsizlik parası II,
sosyal yardım veya başka sosyal yardımlar alan ailelerin çocukları
katılım ücretinden muaftır.

JeKits

Ebeveynleri kira yardımı, çocuk yardımı, eğitim yardımı veya
Sığınmacı Yardım Yasası kapsamında yardım alan çocuklar için de
katılım ücretsizdir.
Bir aileden iki veya daha fazla çocuk programa katılıyorsa, sadece
ilk çocuk için katkı payının tamamı ödenir ve diğer çocuk(lar) için
katkı payının yarısı ödenir.
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www.jekits.de
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Her çocuk için enstrümanlar, dans, şarkı

Ebeveynler için enstrümanlar
ile ilgili bilgiler

İkinci ila dördüncü JeKits yılı
(JeKits 2-4)

Sevgili Anne ve Babalar
JeKits programına hoş geldiniz! Çocuğunuz “JeKits – Her Çocuk
İçin Enstrümanlar, Dans, Şarkı” programı sunulan bir okula devam
etmektedir.

İkinci JeKits yılından itibaren neler yapılır?
İkinci okul yılından itibaren dersler, ilk JeKits yılında öğrenilen
içerik ve deneyimler üzerine kurulur. Edinilen müzik becerileri
sağlamlaştırılır, genişletilir ve ilerletilir.

JeKits nedir?
JeKits, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki ilkokul ve özel eğitim
okullarında sunulan kültürel bir eğitim programıdır. Üç ana konusu
vardır: Enstrümanlar, dans ve şarkı. Çocuklar, ilkokul yılları
boyunca programa katılabilir.
JeKits‘in hedefleri nelerdir?
En başından beri, en önemli konu birlikte müzik yapmak, dans
etmek ve şarkı söylemektir. Çocuklar müzik ve dans becerileri
kazanır ve ilerletirler. Bununla birlikte sahip oldukları sanatsal
tasarım ve ifade etme becerilerini keşfederler.
Gelişimleri, sosyal öğrenme, yaratıcılık ve grupta müziğe ve dansa
aktif katılarak desteklenir. Farklı deneyimler ve yapıcı ders
içerikleri, ileride müzik yapmanın, dans etmenin ve şarkı söylemenin temelini oluşturur.
JeKits, NRW‘de mümkün mertebe çok sayıda çocuğun, kökenleri
veya sosyal çevreleri ne olursa olsun müzik ve dans eğitimine
erişmesini sağlamak istiyor.
JeKits, okul ve okul dışındaki sağlayıcılar arasındaki iş birliğini
desteklemektedir. JeKits, böylece kültürel eğitim tekliflerini
zenginleştiriyor ve güçlendiriyor.
Ağırlıklı konular nelerdir?
Her JeKits okulu üç ana konudan birini sunar: enstrümanlar, dans
veya şarkı. Okulunuz enstrüman konusuna karar vermiştir.
İş birliği ortakları kimlerdir?
Okulunuz, JeKits‘i okul dışında bir sağlayıcı ile birlikte yürütür.
Enstrüman konusunda sağlayıcı bölgedeki müzik okuludur.
Öğretmenleri genellikle
JeKits dersi için okula gelir. JeKits, okulun kendi müzik dersleri
dışında yapılır ve onların yerini almaz.

Çocuğunuz, birinci yılın sonunda seçmiş olduğu enstrümanı
çalmak için haftada iki saat ders alır. Başlangıçta, herkes JeKits
grubunda diğer çocuklarla birlikte müzik yapar.

Birinci JeKits yılı (JeKits 1)
Birinci JeKits yılında neler yapılır?
Birinci JeKits yılında, tüm çocuklar birlikte müzik yapmaya davet
edilir. Çocuğunuz müzik ve enstrümanların dünyasını keşfeder.
Şarkılar söylenir, dans edilir ve çeşitli enstrümanlarla müzik yapılır.
Müziğin temel ögeleri öğretilir, çeşitli enstrümanlar tanıtılır ve
denenir.
Birinci JeKits yılında dersler ne şekilde işlenir?
JeKits dersleri haftada bir kez sınıf birliğinde yapılır ve okul
derslerinin bir parçasıdır. Dersler „tandem“ yöntemiyle işlenir.
Müzik okulunun öğretmeni, dersi ilkokul öğretmeni ile birlikte
hazırlar.
Katılım zorunlu ve ücretsizdir.

Şarkılar ve parçalar çalınır, doğaçlama yapılır, temel müzik becerileri eğitimi verilir ilerletilir. Dersler, yaratıcılık ve katılım için
olanak tanır böylece her çocuk kendi kişiliği ile gruba katkısını
sağlayabilir. Birlikte müzik yaparak çocuklar kendileri ve başkaları ile iletişim kurmayı öğrenirler. Gruptan aldıklara ilhama
tepki verebilir ve kendi enstrümanlarını çalarken bu ilhamdan
yararlanmaya çalışabilirler. Kendilerini grubun bir parçası
olarak görürler ve her çocuk, takdir edilme, kendi öz etkisini ve
kabiliyetlerini tanıma fırsatı yakalar. Bütün bunlar, 3. ve 4. okul
yıllarında yapılacak olan enstrüman çalma ve müzik faaliyetlerinin temelini oluşturur.
Her okul yılında çocuklar birlikte bir gösteri yapar ve sahneye
çıkar.
İkinci JeKits yılından itibaren dersler ne şekilde işlenir?
Çocuğunuz haftada iki ders alır: bir ders JeKits grubunda ve bir
ders enstrüman grubunda. İstisnai durumlarda, JeKits 2, özel
koşullar altında sınıf birliğinde yapılabilir.

Birinci okul yılının sonunda çocuğunuz istediği enstrümanı seçebilir.
Dersler bölgedeki müzik okulunun müzik öğretmenleri tarafından verilir.

