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Anotace
Příspěvek seznamuje odbornou veřejnost s dosavadním působením sociálně hudebního
projektu Nadačního fondu Harmonie, který vychází z venezuelského programu El Sistema.
Hlavním cílem příspěvku je zhodnocení vlivu hudebních aktivit na edukační a sociální
kompetence zúčastněných žáků, především pak dětí žijících v Dětském domově
Klánovice. Výzkumným nástrojem je kombinace kvalitativních metod. Byly použity
rozhovory, pozorování a analýza kazuistik. Doposud získané poznatky ukazují, že došlo k
výraznému posílení sociálních kompetencí. Výsledky dosažené dětmi z Dětského domova
Klánovice potvrzují pedagogické myšlenky Vladimíra Helferta a Ferdinanda Krcha. Zde by
bylo možno hledat teoretické ukotvení programu El Sistema v českém hudebně výchovném
prostředí.
Annotation
Opportunities and challenges of Harmony Foundation's orchestral project based on El
Sistema program in Czech music educational environment.
This paper introduces the professional public with the existing social action Music Project
Harmony Foundation, which is based on Venezuela's El Sistema program. The main objective
of this paper is to evaluate the effect of musical activities on the educational and social skills of
participating pupils, especially children living in a children's home Klánovice. The research
tool is a combination of qualitative methods. There have been used interviews, observation
and analysis of case studies. So far, the outputs show that there has been a significant
strengthening of children´s social skills. The results achieved by children from the Children's
Home Klánovice confirm the pedagogical ideas of Vladimir Helfert and Ferdinand Krch.
There can be sought a theoretical platform of implementation of the El Sistema program into
the Czech music educational environment.
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