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Vstupom našich krajín do Európskej únie, vytvára sa pre školy priestor nových 
možností. Učitelia a žiaci sú vyzývaní k realizácií najrôznejších tém napĺňajúcich ideu 
európskej kultúrnej integrity prostredníctvom upevňovania národnej a regionálnej identity. 
Jednu z mnohých ponúk Európskej únie predstavuje projekt Comenius, v rámci ktorého 
učitelia a žiaci rozvíjajú tiež hudobné témy a aktivity.

Comenius 
Comenius je od roku 1995 súčasťou vzdelávacieho programu Európskej únie - 

Socrates2 a od roku 2007 súčasťou Programu celoživotného vzdelávania »Lebenslanges 
Lernen/ Lifelong Learning Programme«.3 Je zameraný na školské vzdelávanie4 a jeho 
aktivity sa riadia štyrmi základnými cieľmi :5 

- zvýšiť kvalitu vzdelávania,
- posilniť európsky rozmer vzdelávania,
- podporovať štúdium cudzích jazykov,
- rozvíjať interkultúrne povedomie. 

Program Comenius je rozdelený na tri časti : Comenius 1 podporuje spoluprácu 
medzi inštitúciami všeobecného a odborného vzdelania až po úroveň vyšších odborných 
škôl. Comenius 2 sa zameriava na ďalší profesijný rozvoj pedagogických pracovníkov. 
Cieľom programu Comenius 3 je združovanie projektov a inštitúcií, ktoré sú alebo boli 
zapojené do programov Comenius 1,2 a chcú – zjednocujúc sa v spoločných témach – ďalej 
pokračovať. Jedným z realizujúcich sa projektov v rámci Comenius 3 je projekt Music 
Education Network. 

Music Education Network

1 Príspevok je súčasťou riešenia výskumnej úlohy  Socrates/Comenius 3 projektu č. 230217-CP-1-2006-1-AT-COMENIUS-C3.
2 Česká republika sa do programu Socrates zapojila od roku 1997, Slovenská republika od roku 1998.
3 Do Programu celoživotného vzdelávania od roku 2007 ďalej patria : Erasmus, Grundtvig a Leonardo da Vinci.
4 Školské vzdelávanie, tzn. od predprimárneho stupňa vzdelávania po stupeň vyššieho sekundárneho vzdelávania (vrátane).
5 Participujúce krajiny Comenius sú : 27 EU-členských štátov, kandidátske krajiny : Chorvátsko, Macedónsko, Turecko a krajiny 
hospodárskej oblasti : Island, Lichtenštajnsko, Nórsko.



Music Education Network (meNet) je európsky sieťový system (Netzwerk)6 

rozvíjajúci komunikáciu a vedecký manažment v oblasti hudobného vzdelávania. Tento 
európsky hudobný projekt je koordinovaný Inštitútom hudobnej pedagogiky Univerzity pre 
hudbu a tvorivé umenie vo Viedni (Institut für Musikpädagogik, Universität für Musik und  
darstellende Kunst Wien). Najdôležitejšími cieľmi projektu sú :7

- rozšíriť poznatky o spoločnom a rozdielnom obsahu a formách školského  
     hudobného  vzdelávania v Európe, tak v teórii, ako aj v praxi,
- rozvíjať  ďalšie  vzdelávanie  posilňujúce  kultúrnu  identitu  v  krajinách  

Európy,
- vytvoriť európsku sieť komunikácie a manažmentu hudobného vzdelávania,
- prispieť k zmenám kurikúl škôl,
- prispieť k zmenám študijných plánov budúcich predagogických pracovníkov 
     pre hudobné vzdelávanie,
- podporiť participáciu škôl na hudobných témach v Comenius projektoch.

Ambíciou projektu je uchopiť, analyzovať a ďalej kreovať hudobnú a kultúrnu 
mnohorakosť Európy, obzvlášť rôznorodosť hudobných školských systémov. Projekt tak 
vytvára úplne novú bázu spolupráce rôznych krajín.

meNet nadväzuje na vznikajúci sieťový systém a prostredníctvom každej kultúry 
participujúcej na projekte, posilňuje ďalšie formy medzinárodnej kooperácie, ktoré majú 
pokračovať aj po ukončení projektu v roku 2009.

meNet pozostáva z práce 25 inštitúcií z 10 krajín ako aktívnych partnerov a 
približne 70 inštitúcií zo 17 krajín asociovaných partnerov. Do projektu sú zapojené 
univerzity, vysoké školy, stredné školy, základné školy, koncertné inštitúcie, národné a 
medzinárodné spoločnosti, ako je ISME (International Society for Music Education), EMC 
(European Music Council) a EAS (European Association for Music in Schools), 
pracujúcich na báze výmeny informácií. 

Projekty tematizujúce hudbu v krajinách bývalého východného bloku
Jednou z parciálnych úloh meNet projektu - subskupiny Comenius 1,2 - je 

monitorovanie projektov tematizujúcich hudobné aktivity v krajinách Európskej únie. Časť 
tejto parciálnej úlohy predstavuje tiež monitorovanie hudobných projektov v krajinách tzv. 
bývalého východného bloku. Jedná sa o nasledovné krajiny: Slovensko, Čechy, Poľsko,  
Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Macedónsko. 

Cieľom subskupiny Comenius 1,2 je sumarizovanie, analyzovanie a 
charakterizovanie projektov krajín Európskej únie s doménou hudobných aktivít a tém 
prostredníctvom metódy dotazníka a štúdia dokumentov pojednávajúcich resp. 
zverejňujúcich jednotlivé projekty. Následne má skupina za úlohu teoreticky rozvinúť 
ďalšie možnosti (vízie) charakteru projektov tohto druhu vrámci programu Comenius.

6 Ďalšie informácie o projekte meNet a programe Comenius možno získať na : <http://www.menet.info  >, <http://www.saaic.sk  > 
7 Beschreibung Comenius 3 : Comenius Netzwerke. In meNet - Arbeitsplan. [online]. [citované 2008-09-24].  Dostupné na: 
<http://menet.mdw.ac.at>

http://www.menet.info/
http://www.saaic.sk/


Zo sumarizovaných dokumentov, predovšetkým zo zdrojov SAAIC agentúr vyššie 
uvedených krajín, sme zozbierali 296 škôl, ktoré vo svojich názvoch či anotáciách 
tematizovali hudbu.8 Na zaslaný dotazník odpovedalo spolu 26 škôl zo Slovenska, Poľska, 
Čiech, Maďarska a Bulharska.9

Zo súboru odpovedí uvedených krajín možno konštatovať nasledovné kvantitatívne 
ukazovatele :10

Formy hudobného vyjadrenia :

- najaktívnejšou formou hudobného vyjadrenia boli spev a tanec (76% 
odpovedí)11,

- k relatívne aktívnym formám patrili tiež zbieranie ľudových piesní, 
hra na nástroji, dramatické a literárne formy spojené s hudbou, 
návšteva koncertu (34% odpovedí),

- ojedinele školy realizovali spojenie hudby s výtvarným umením.

Prezentácia produktov :

- výstupy škôl sa realizovali najčastejšie prostredníctvom tlače, 
audiovizuálnych nosičov (CD, DVD), živých predstavení (59%),

- menej prostredníctvom videa a webových stránok (38%),

- najmenej prostredníctvom pedagogických materiálov (12%).

Rozsah zverejnenia projektov:

- najčastejšie na lokálnej úrovni (92%)

- na medzinárodnej úrovni (65%)

- na národnej úrovni (27%)

Spolupráca škôl :

- dobrú až veľmi dobrú spoluprácu uviedlo 81% respondentov,

- zlú až veľmi zlú spoluprácu uviedlo 4% respondentov,

- osobné kontakty s partnermi projektu ďalej udržiava 69% 
respondentov,

- pracovné kontakty rozvíja 23% respondentov.

Kvalitatívne ukazovatele :

Z procesu realizácie projetov hodnotili učitelia pozitívne : vytvorenie nových 
vzťahov a priateľstiev, rozvíjanie jazykovej gramotnosti žiakov a učiteľov, rozšírenie 

8 Prieskum sa realizoval v roku 2008.
9 Ide o 9% relevantných odpovedí z celkového počtu zaslaných dotazníkov (296 škôl).
10 Témy projektov : Musiker, Lieder und Tänze aus Polen und Ungarn, Dance comme moyen de comunication parmi les nations Européens, 
Let´s stay children forever -getting to know about children´s literature, games and songs of Poland, Join us and create the European group 
celebrating our customes and traditions by the dance, European Songs - Music and Pictures, Folk Song still have an important Role in our 
Live, Music and Traditions in Europe, The  Magic of Dance, AMICABLE - art, music and beeing liberal Europe, European Culture and Art 
– Source and Inspiration for Extra Value in Early Education, The World of legends and fairy tales – with the legend across Europe, Music 
and Dance - a attractive and effective method of the education and integration of the children with educational special needs, Music souches 
the soul and unites hearts, EUROFOLK - Cue! Lights! Go! a i.
11 Všetky percentá sú uvádzané zaokrúhlene, zo zadaných položiek v dotazníku mohli učitelia voliť viac odpovedí súčasne.



znalostí o školskom systéme a o životnom štýle iných krajín, poznávanie ľudových tradícií 
rôznych krajín, upevnenie vzťahov medzi žiami a učiteľmi školy participujúcich na 
projekte. K negatívnym postrehom učiteľov uvedených v otvorených položkách dotazníka 
patrili : pomalá komunikácia participujúcich osôb, nedorozumenia spôsobené odlišnosťou 
kultúr, nedodržanie termínu odovzdania prác, neefektívne koordinovanie projektov.

Zhodnotenie
Z analýzy informačnej databázy SAAIC agentúr vo vyššie uvedených krajinách 

môžme konštatovať, že – aj napriek malej návratnosti zodpovedaných dotazníkov – sú 
projekty tematizujúce kultúrne tradície jednotlivých krajín – a v nich hudba – bohato 
zastúpené. Slabá návratnosť dotazníkov zo škôl poukazuje tak na skutočnosť odpovedania 
iba tých škôl, ktoré – ako predpokladáme – boli vo svojom projekte úspešné, ako aj na 
vysokú náročnosť riešenia projektov tohto druhu v školskom prostredí

Summary
The COMENIUS Program - current challenge for students and teachers of music : Projects  
concerning music in former Eastern Block countries

This report mentions the new space for students and teachers that formed after 1989 in the 
former Eastern Block countries through the SOCRATES/COMENIUS Program. This report 
includes an inquiry of COMENIUS 1,2 Projects which integrate musical activities in the 
former Eastern Block countries.
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