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Zenés Álmok
A zene alapvető fontosságú a vak és 

gyengénlátó gyermekek életében

• Fejleszti és fokozza a hallás 
érzékelést, kompenzálja a 
látássérülést

• A kommunikációnak, a világ 
megtapasztalásának és a 
személyes fejlődésnek az útja



Zenés Álmok
A zene alapvető fontosságú a vak és 

gyengénlátó gyermekek életében

• Fejleszti a gyermek kreativitását, 
az önkifejezést és annak 
készségeit, illetve érzelmi-, 
szenzoros-, és szociális fejlődést 
eredményez. 

• Hatással van a mindennapi 
tanulás élményének több 
tényezőjére is. 



Zenés Álmok 
A zene alapvető fontosságú a vak és 

gyengénlátó gyermekek életében

• Olyan stimulációk és 
lehetőségek széles skáláját 
biztosítja, amik egyébként 
nem lennének 
hozzáférhetőek.

• A zene egyenlőséget teremt 
a látó gyermekekkel közös 
játéktérben. 



Zenés Álmok 
A zene alapvető fontosságú a vak és 

gyengénlátó gyermekek életében

• A zenei oktatás komoly hatást 
gyakorol a látássérült 
gyermekre, pl.: magasabb 
szintű téri percepció, siker a 
felsőoktatásban. 

• Lehetőséget nyújt különféle 
szabadidős tevékenységek 
végzésére is.



A Zenés Álmok 
 program céljai: 

Úgy támogatni a vak vagy gyengénlátó gyermekek szenzoros képességeinek 
fejlődését, hogy közben javul az életminőségük is:

• A látássérülés kompenzálása érdekében a gyermekek és fiatalok 
hallás-gondozása, valamint zenei-, szociális-, és kommunikációs 
készségeik fejlesztése. 

• Felhívni a családok és a pedagógusok figyelmét arra, hogy milyen értékes 
szerepe van a zenei nevelésnek a szenzoros képességek fejlesztésében.

• A vak és gyengénlátó gyermekek és fiatalok minél szélesebb rétegének 
bevonása a Zenés Álmok programba, beleértve azokat is, akik még nem 
állnak kapcsolatban az Ofek Liyladenu-val.



 A Zenés Álmok
program céljai

• Zenei tehetségek gondozása, hogy később előadókként vagy zenei 
területen oktatói karriert teremthessenek. 



A Zenés Álmok
: program céljai

Elérni, hogy a  program keretében minél több zenetanár elköteleződjön a 
vak és gyengénlátó gyermekek tanítása mellett, és ez arra ösztönözze 
őket, hogy a látássérült tanulók számára akadálymentes oktatási 

módszereket alkalmazzanak 

• Minél több oktatóhoz elérni és alkalmazni őket a Zenés Álmok 
programban.

• Az Ofek Liynadenu-ban már működő programokra építve és azokat 
továbbfejlesztve, felkészíteni és kiképezni a pedagógusokat arra, hogy 
a zene oktatását akadálymentessé tegyék a vak és gyengénlátó fiatalok 
számára.

• Növelni a látássérült gyermekek bevonását a különféle zenés 
előadásokba és tevékenységekbe, valamint elősegíteni a szélesebben 
vett szociális inklúziójukat az izraeli társadalomba.



Zenés Álmok 
 Értékelő kutatás

Résztvevők, szülők és pedagógusok véleményének felmérése 
(2007-2017)

• A programban résztvevő mindhárom csoport nagyon elégedett volt: a 
zenei foglalkozások gyakoriságával, a helyszínek könnyű 
megközelíthetőségével, a pedagógiai munka minőségével. 

 
• A szülők és a résztvevők jelezték, hogy a program pozitív hatást 

gyakorolt az önbizalomra. Emellett többen kiemelték, hogy a 
programnak köszönhetően sikerélményt tapasztaltak meg, és azt, 
milyen kiemelkedőnek lenni valamiben, valamint megélték az egyéni 
kompetencia érzését is.  

• A résztvevők és szüleik 50%-ának véleménye szerint a program 
elősegítette a társadalmi integrációt. 



 Zenés Álmok
  Dina, Angel és Guy története - A Shalva

együttes



Zenés Álmok 
 nagyon büszke a

 Shalva Együttesre

https://www.youtube.com/watch?v=EhRewe-uEIw

https://www.youtube.com/watch?v=EhRewe-uEIw

