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FROM THE CONTENT
The third issue of the year starts with the information about the scientific conference
(E. Stevanovič: The 22 nd Conference of European Association for Music in Schools
(EAS), Nicosia, Cyprus, 21st–24th May, 2014).
J. Kusák writes about the education of the disabled in Ostrava, using art and
music, B. Kljunić deals with the education of pupils with special educational needs
at elementary music schools.
R. Siebr describes Ninety years of music education with the Czech Radio and
S. Pecháček presents the article Folklore and Folkloristic.
The magazine continues with the next part of the The Old Bohemian Calendar in
Folk Songs and Sayings (B. Hanžlík) and the fourth part of the series by J. Kopřivová
Rhythmical Games with Everyday Objects. This time, the author focuses on the
rhythmical canon with coins and “paper” rondo.
The next series Early Baroque by J. Bláha deals with Caravaggio and Caccini.
J. Prchal writes about our successful participation in The Second International
Music Olympiad 2014 in Riga.
Further, there is a review of the second volume of E. Jenčková’s publication
Autumn Singing. The author follows the previous collections with autumn theme
– Autumn Singing I. and Autumn and Pets. The author of the review M. Obešlová
states that the new collection provides a number of ideas of livening up the lessons
of music education using a direct contact with music.
We will also find the regular section About Music in English (S. Pecháček),
From music anniversaries (P. Bělohlávková) an a note supplement whose author
is B. Hanžlík.

AUS DEM INHALT
Die dritte Ausgabe der Zeitschrift Musikerziehung beginnt mit Informationen
von E. Stevanovič über die 22. Wissenschaftliche Konferenz der Assoziation für
Musikerziehung – EAS, Nikosia, Zypern vom 21.–24. Mai 2014, wir berichten
über den Unterricht von Schülern mit speziellen Bildungsanforderungen an
Grundschulen mit künstlerischer Ausrichtung (ein Beitrag von B. Kljunič) sowie
über die interessanten Erzählungen mit Siebr über 90 Jahre Musikerziehung durch
den Rundfunk. Es erscheint ein Artikel von Pecháček „Folklore und Folkloristik“
und J. Kusák schreibt über den Unterricht mit Kunst und Musik von Schülern mit
einem Handicap in Ostrava.
Die Reihe „Der altböhmische Kalender in Volksliedern und Sprichwörtern“
wird fortgesetzt (B. Hanžlík) und es erscheint der 4. Teil der Reihe von J. Kopřivová
„Rhythmische Spiele mit Alltagsgegenständen“. In dieser Nummer schreibt die
Autorin über einen rhythmischen Kanon mit Münzen und „Papier-Rondo“.
Mit Caravaggio und Caccini beschäftigt sich ein weiterer Zyklus, auf dessen
Fortsetzung wir warten. Und das ist „Der Frühbarock“ von J. Blaha.
Über unsere erfolgreiche Teilnahme an der 2. Internationalen Musikolympiade
in Riga 2014 schreibt J. Prchal.
Der 2. Teil der Publikation von E. Jenčková „Herbstsingen“ wird rezensiert. In
diesem Teil knüpft die Autorin an die vorhergehenden Bände mit herbstlicher
Thematik an – „Herbstsingen“ und „Der Herbst und die Tiere“. Die Autorin der
Rezension M. Obešlová konstatiert, dass der neue Band eine Reihe von Ideen
bringt, wie man den Musikunterricht in unmittelbarem Kontakt mit der Musik
beleben kann.
In der 3. Nummer fehlen nicht die regelmäßigen Rubriken „Über Musik
in Englisch“ (J. Pecháček), musikalische Jubiläen (P. Bělohlávková) sowie die
Notenbeilage, deren Autor in dieser Nummer ist B. Hanžlík.
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Letošní konference EAS s hlavním tématem „Každý žák je důležitý: demokracie
a rovnost v hudební výchově 21. století“ se konala od 21. do 24. května 2014
na Univerzitě v Nikósii na Kypru.
Před začátkem vlastní konference se realizovaly dvě další události. Pod vedením
Branky Rotar Panceové z Univerzity
v Lublani a Mariny Gallové z Univerzity
v Bristolu se uskutečnilo třinácté
Studentské fórum EAS, na kterém během
čtyř dnů studenti z celé Evropy probírali
otázky odlišnosti, rovnosti a začlenění
všech žáků do hudebně vzdělávací praxe.
Po ukončení fóra studenti prezentovali své
poznatky delegátům hlavní konference.
Druhou událostí bylo páté Doktorandské
fórum, na němž devět doktorandů
ze sedmi evropských států prezentovalo své
disertační projekty a rozlišné výzkumné
přístupy v nejrůznějším spektru témat:
autogeneze interpreta při výběru hudebního díla, spektrum zkušeností mladých
lidí na koncertě klasické hudby, hudební
identita v období důchodu, vývoj kreativity pomocí hudební technologie, kreativní interakce dětí, vzdělávání sbormistrů
dětských a mládežnických sborů, tréma
u hudebníků. Doktorandské fórum odborně vedli Thade Buchborn z Hudebního
gymnázia Carla Philippa Emanuela Bacha
v Berlíně a Mary Stakelumová z Univerzity
v Readingu.
Referáty vlastní konference se zabývaly
vesměs otázkou „demokracie a rovnosti“
a uváděly příklady pozitivních učitelských praxí, které podporují a prosazují
dostupnost hudební výchovy všem žákům. Autory hlavních refetátů byli Lucy
Greenová a Adam Ockelford z Velké
Británie a Mary Koutseliniová z Kypru.
Lucy Greenová z Londýnského pedagogického institutu prezentovala příklady
rozlišných stylů a přístupů k učení, používaných při neformálních hudebních aktivitách žáků. Adam Ockelford
z Univerzity v Roehamptonu představil
online hudební pomůcku „Sounds of
Intent“ pro děti a mládež se speciálními
vzdělávacími potřebami. Poslední referát
Mary Koutseliniové z Kyperské univerzity
se věnoval kreativní diferenciaci a otázce,
jak přizpůsobit výuku každému žáku.

Učitelské přístupy k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich praxe byly středem zájmu mnoha
vědců. Pánové Baumgartner z Univerzity
v Oklahomě a Baughman z Univerzity
v Missouri představili americký zákon „No
child left behind“ („Žádné dítě nesmí být
zanedbáno“), jehož hlavním cílem je zlepšení akademických výsledků znevýhodněných dětí. Paní Kivijärvi z Univerzity
v Helsinkách hovořila o finském hudebním centru Resonaari, globální síti, která
podporuje hudební vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Mnozí výzkumníci
se soustředili na vliv technologie a digitálních médií na sociální interakce a na jejich podíl na prosazování rovnocennosti
v hudební výchově s cílem překonávání
různých překážek v hudebním vzdělávání.
Kolegové Breeze z Univerzity ve Worcestru
a Gallová z Univerzity v Bristolu prezentovali předběžné výsledky studie, která
se zabývá stavem připravenosti učitelů
využívat ve výuce technologie a jejich postoji k digitálním hudebním pomůckám.
Ve svém druhém referátu Gallová porovnávala, jak se Anglie a ostatní evropské
země liší v používání hudební technologie. Konstantinou z Univerzity Cambridge
zkoumal potřeby učitelů základních škol
a hlavní problémy, se kterými se učitelé
musejí vypořádat, chtějí-li použít hudební
technologii v učebně. Scheid ze švédské
Univerzity Umea prezentoval případovou
studii, ve které vybraní studenti hledají
možné způsoby použití iPadu v hodinách
hudební výchovy.
Další oblastí zájmu výzkumníků byly
kulturálně relevantní učitelské praxe.
Birkenberg a Scharenberg z Hudební
fakulty ve Stuttgartu představili svůj hudebně-divadelní projekt pro mladé uprchlíky s cílem hledání způsobů uměleckého
a kulturálního zprostředkovávání v nejširším slova smyslu. Brennerová a Mayová
z americké Univerzity Indiana přednášely
o tzv. Fairview projektu výuky na housle.
V rámci tohoto projektu spolupracovala
Hudební fakulta Univerzity v Indianě
se základní školou Fairview, jejíchž 90 %
žáků žije v chudobě. Gronsdal a Kvile
z norské Univerzity Haugesund se soustředili na důležitost interakcí mezi kulturami
v projektu Evropské unie pro studenty

hudební pedagogiky, kterého se zúčastnilo šest zemí: Polsko, Maďarsko, Belgie,
Německo, Švédsko a Norsko.
Předmětem analýz byly též hudebně-vzdělávací programy, které propagují rovnocennost a zařazení všech dětí do procesu
výuky hudby. Jank a Marke z frankfurtské Univerzity múzických umění představili program „Primacanta“, založený
ve Frankfurtu v roce 2008, v němž zpívání
hraje hlavní roli v rozvoji hudebních zájmů
a aktivního hudebního vzdělávání žáků.
Saetherová z Univerzity v Lundu se ve své
prezentaci zabývala procesem implementace venezuelského hudebně-vzdělávacího
programu pro všechny El Sistema v multikulturálním švédském městě Malmö, zatímco se Sarazin z Oxfordské univerzity
věnoval mechanismům, jejichž prostřednictvím program El Sistema podporuje
sociální rovnocennost.
Českou republiku na konferenci zastupovali Marek Sedláček a Šárka Vaňková
z Masarykovy univerzity v Brně, kteří
spolu s Irenou Medňanskou ze slovenské Prešovské univerzity, Miroslawem
Dymonem z polské Rzeszowské univerzity a Noemi Maczelkou z maďarské
Univerzity v Szegedu připravili sympózium pod názvem „Výzkum a hudební
vzdělávání ve Visegrádských zemích“.
Hlavní konference se zúčastnila i Ena
Stevanović z Karlovy univerzity v Praze,
s tématem „Tréma, sebeúčinnost, sebevědomí a vztah studentů hudby k veřejnému
vystupování.“
Během konference se konalo i několik
workshopů, které praktickým způsobem
představily nové metody improvizace,
čtení z listu, poslechu, skládání hudby
apod.
22. konference EAS umožnila setkání
velkého počtů výzkumníků a učitelů hudby
s cílem výměny názorů a zkušeností. S více
než stovkou prezentací a workshopů splnila konference plně své vědecké ambice.
Kromě toho aktivní a konstruktivní diskuze a přátelská atmosféra opět potvrdily,
že účast na takovémto evropském hudebně
pedagogickém setkání není jen velmi důležitá z hlediska odborného, ale je také
příjemným společenským zážitkem.
—
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