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 Участь   

 
У першому класі усі діти відвідують уроки JeKits. Заняття 
проходять у класах у межах розкладу, є обов’язковими 
та безкоштовними.
У другому, третьому та четвертому класі уроки JeKits є 
добровільними, платними і вимагають реєстрації. У 
виняткових випадках уроки в другий рік навчання за 
програмою JeKits за особливих умов можна проводити в 
класних групах.
Максимальний щомісячний батьківський внесок 
становить 26 євро (2-й навчальний рік) і щонайбільше 35 
євро (3-й і 4-й навчальний рік) на дитину на місяць.
Будь ласка, дізнайтеся у Вашій школі або у 
позашкільного партнера, який щомісячний батьківський 
внесок стягується на місцевому рівні.
Інструменти для уроків і занять вдома надаються 
безкоштовно у тимчасове користування.

Звільнення від внесків та зменшення суми внесків
Програма JeKits має на меті охопити якомога більше 
дітей у землі Північний Рейн-Вестфалія і чітко 
орієнтована на всіх дітей у школі JeKits, незалежно від їх 
походження чи соціального оточення.
В основному, фінансово важка ситуація в сім’ї не 
повинна бути причиною відмови від участі в JeKits.
Для цього існують звільнення від оплати та знижки. Діти 
з сімей, які отримують допомогу по безробіттю II (Arbeits-
losengeld II), соціальну допомогу або подібні соціальні 
виплати, звільняються від оплати за участь.
Участь також є безкоштовною для дітей, батьки яких 
отримують допомогу на житло, допомогу на дитину, 
допомогу для навчання або пільги відповідно до Закону 
про надання соціальної допомоги особам, які 
претендують на політичний притулок (Asylbewerberleis-
tungsgesetz).
Якщо в програмі беруть участь дві дитини з сім’ї або 
більше, повний внесок сплачується лише за першу 
дитину, а за кожну наступну сплачується лише половина.
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Контактна інформація
 
 
Всю додаткову інформацію про JeKits можна отримати у 
контактних осіб Вашої музичної школи, початкової школи 
чи школи для дітей з особливими потребами.

Ви також можете отримати загальну інформацію про 
програму в офісі Федеральної асоціації музичних шкіл у 
Північному Рейні-Вестфалії (Landesverbandes der Musik- 
schulen in NRW e.V.) або на сайті www.jekits.de.
Програма фінансується землею Північний Рейн-
Вестфалія за участю муніципалітетів землі Північний 
Рейн-Вестфалія та сімей-учасників.
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 Шановні батьки,  
 

Ласкаво просимо до програми JeKits! Ваша дитина 
навчається в школі, яка пропонує участь у програмі 
«JeKits — уроки гри на музичних інструментах, танців та 
уроки співу для кожної дитини».
Що таке JeKits?
JeKits — культурно-освітня програма в початкових 
школах та школах для дітей з особливими потребами у 
землі Північний Рейн-Вестфалія. Вона має три основні 
напрямки: гра на музичних інструментах, танці або спів. 
Діти мають можливість брати участь у програмі протягом 
усього навчання в початковій школі.
Які цілі JeKits?
З самого початку увага зосереджена на спільній грі на 
музичних інструментах, танцях і співі. Діти набувають і 
поглиблюють музичні та танцювальні навички. Вони 
відкривають для себе можливість займатися мистецтвом 
і можливість самовираження.
Їхній розвиток підтримується соціальним навчанням, 
творчістю та активним заняттям музикою та танцями в 
групі. Різноманітний досвід і добре організований зміст 
занять становлять основу для подальшого заняття 
музикою, танцями або співом.
Програма JeKits має на меті надати якомога більшій 
кількості дітей у землі Північний Рейн-Вестфалія доступ 
до музичної та танцювальної освіти, незалежно від їх 
походження чи соціального оточення.
Програма JeKits підтримує співпрацю між школами та 
позашкільними партнерами. Таким чином JeKits збагачує 
та зміцнює пропозицію у галузі культурологічної освіти.
Які існують напрямки?
Кожна школа JeKits пропонує один з трьох напрямків — 
гра на музичних інструментах, танці або спів. Ваша 
школа вирішила зосередитися на напрямку «Гра на 
музичних інструментах».
Хто є партнерами?
Ваша школа бере участь у програмі JeKits разом із 
позашкільним партнером. З огляду на напрямок 
«Навчання гри на інструментах», це може бути, 
наприклад, місцева музична школа. Зазвичай її вчителі 
приходять на заняття за програмою JeKits у школу. 
Заняття за програмою JeKits відбуваються на додаток до 
уроків музики у школі і не замінюють їх.

З другого по четвертий рік за 
програмою JeKits (JeKits 2-4)
 
Що відбувається з другого року навчання за 
програмою JeKits?
Заняття другого навчального року базуються на 
вивченому матеріалі та досвіді, отриманому у перший 
рік занять за програмою JeKits. Закріплюються, 
розширюються та поглиблюються набуті музичні 
навички.

Дві години на тиждень Ваша дитина навчатиметься грі 
на інструменті, який вона вибрала наприкінці першого 
року навчання в школі. З самого початку всі діти разом 
грають на музичних інструментах в ансамблі JeKits та 
отримують уроки гри на інструменті в малих групах.

Діти грають пісні та п’єси, імпровізують, у них 
закладаються та поглиблюються основи для розвитку 
музичних навичок. Уроки надають простір для творчості 
та спільної гри, це дозволяє кожній дитині зробити 
свій особистий внесок у групове заняття. Під час 
спільних занять музикою діти вчаться сприймати себе 
та інших. Вони можуть реагувати на імпульси групи і 
намагатися інтегрувати їх у власну гру на інструменті. 
Вони відчувають себе частиною спільноти, а кожна 
дитина має шанс відчути свою цінність, користність та 
майстерність. Все це створює основу для подальшої 
гри на музичних інструментах та заняття музикою у 3–4 
класі.

Кожного навчального року діти отримують можливість 
разом створити виставу та виступити на сцені.

У якій формі будуть проходити уроки в другий рік 
за програмою JeKits?
Ваша дитина буде отримувати два уроки на тиждень: 
одне заняття в ансамблі JeKits, а інше в групі гри на 
інструменті. У виняткових випадках уроки в другий 
рік за програмою JeKits за особливих умов можна 
проводити в класних групах.

Уроки проводять вчителі музики місцевої музичної 
школи.

Перший рік за програмою JeKits 
(JeKits 1) 

Що відбувається в перший рік за програмою JeKits?
У перший рік програма JeKits запрошує всіх дітей до 
спільних уроків гри на музичних інструментах. Ваша 
дитина відкриває для себе світ музики та музичних 
інструментів. Тут співають, танцюють і грають на різних 
інструментах. Викладають основи музики, знайомлять з 
різноманітними інструментами та пробують на них грати.

У якій формі проходять уроки в перший рік за 
програмою JeKits?
Уроки за програмою JeKits проходять раз на тиждень у 
класі та є частиною шкільних уроків. Уроки проводяться 
у так званому «тандемі»: вчитель музичної школи 
організовує урок разом з учителем початкових класів.

Участь є обов’язковою та безкоштовною.

Наприкінці першого навчального року Ваша дитина 
зможе вибрати музичний інструмент для продовження 
навчання.


