Colaborarea în muzicoterapie cu Germania
Colaborarea fructuoasă intre Complexul –Pilot de Pedagogie Curativă
"Orfeu" din Chisinău cu instituțiile similare din Germania durează de mai multi
ani.
Colaborartea cu partenerii nostri este foarte necesar pentru noi din punct
de vedere metodic si practic, cât și spiritual.
In fiecare an pedagogii scolii noastre sunt invitaţi de partenerii noştri din
Stuttgart (cheltuielile deplasării le aparţin) in scopul acumulării experienţei
suplimentare pentru lucrul metodic si psihologic cu elevii nostri, care necesita o
instruire și recuperare specială.
Recent, de pe data de 17.02.2013 pană in 07.03.2013 profesoara de muzica
Dna Tucan Olesea a participat in or.Stuttgart, Germania la un schimb de
experiență și formare în Pedagogia Curativă într-un domeniu absolut nou și
nevalorificat în Republica Moldova - muzicoterapia.
Și de data aceasta au avut loc mai multe activitati:
- La modul practic au fost prezentate lectii de muzicoterapie, cu metode
speciale de instruire a elevilor cât in grup,atît si individual.
Pentru aceste lectii se folosesc mai multe instrumente muzicale:
lira pentatonică, lira soprano, lira alt, flaute, ţimbale, triunghiuri, clopotei,
psaltere, tobe mari si tobe mici, pietricele, castaniete, betisoare din lemn
rasunator, ţevi cu vibraţie si alte instrumente terapeutice…
Utilizarea acestor instrumente şi metodele de predare a muzicoterapiei
constau in primul rand, in implicarea cît mai activă a copiilor cu CES
(Cerinte Educative Speciale), de a produce sunete care îi favorizează în
dezvoltarea personalităţii.
Trebuie de mentionat faptul, că elevii cu mare interes se implicau in procesul de
instruire al muzicoterapiei.
- In cadrul acestor lectii de Master Class Dna Tucan Olesea a participat
activ in calitate de pedagog-instrumentist la vioara, interpretand lucrări
din repertoriul folclorului moldovenesc cît si din clasica universală.
-

La solicitarea conducerii şcolii Karl Schubert Schule din cadrul
seminarului, la Rugăciunea de dimineaţă, Dna Olesea Tucan a interpretat
în repetate rânduri, mai multe lucrări muzicale clasice, pe care le
interpretează perfect, profesând vioara intr-o orchestra profesionista.

Acest schimb de experienţă a fost in beneficiul tuturora.
Mai mulţi pedagogi din aceste şcoli - Waldorf din Stuttgart, văzînd un
interes real din partea Dnei O.Tucan faţă de metodele şi procedeile de instruire a
muzicoterapiei, au hotărît, fiecare în parte, să ne pună la dispoziţie careva
instrumente muzicale, pentru a le utiliza la modul practic în dezvoltarea copiilor
cu nevoi de îngrijire sufletească (sindromul Down, autism,etc) în şcoala noastră
din Chişinău.
Mai mult ca atît, muzicoterapeutul Dna Mechthild Laier ( de altfel,
ea mai practică muzicoterapia şi la spitalul Antroposofic Filderklinik din
reg. Filderstadt ) a iniţiat un concert de binefacere, unde mai mulţi copii au avut
posibilitatea să-şi prezinte capacităţile muzicale.
De asemenea alături de copii a evoluat şi Dna O. Tucan.
Concertul a avut drept scop colectarea careva sume
( s-au adunat 150 euro ) pentru procurarea instrumentelor muzicale, pentru
şcoala " Orfeu" din Chişinău.
Mulţumim tuturora pentru aceste gesturi nobile!
Suntem recunoscători partenerilor noştri din Stuttgart pentru
organizarea acestui seminar, pentru condiţiile de lucru şi de trai acordate
colaboratoarei noastre Dnei O. Tucan.
Aducem mulţumiri şi D-lor : Matin Rysavy, Eugenia Danilov-Mukhlis,
Christian Giersh, Mechthild Laier, Evert van Grootel, Her Bindel, Frau Renold,
Barbara Versock, Martina Scholze,Her Kegel, Katja Muller, Silvia Karnatz, Ute
Berthold , Frau Mimler, Benjamin Hinsch, Ingerborg Rysavy, Andrea Mada,
Indeborg Lipp, Anna Nannuaşvili, Jelena Gartstein-Pohlmann.
Experienţa acumulată este foarte utilă şi cu siguranţă va fi pusă în aplicare
în cadrul lecţiilor de muzicoterapie la şcoala "Orfeu" din Chişinău.

