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Társadalmi befogadás 
a jobb jövő érdekében: 
zene a fülünknek
Fogd meg az utcán lézengő gyermekeket, 
és helyezd őket szociális környezetbe, ahol 
a tanulás, a fegyelem és a tisztelet játssza a fő 
szerepet. Ez az Európai Unió által támogatott 
Orquestra Geração célkitűzése, amely 2007 óta 
folyamatosan hozza a gyümölcseit.

Az egész a portugáliai Amadorában lévő Miguel Torga 
Általános Iskolában kezdődött, mára pedig már 22 
iskola vesz részt ebben a kezdeményezésben. Az 

Orquestra Geração, vagy a „Generációs zenekar” egy társa-
dalmi intézkedési projekt, amelyet a problémás területeken 
lévő iskolákban működtetnek. Az elképzelés az, hogy ingye-
nesen biztosítanak zenei nevelést a diákoknak a rendes iskola 
mellett az elemi oktatás első ciklusától a harmadikig.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által több mint 
350 000 EUR értékben társfinanszírozott zenei nevelési pro-
jekt nem európai, hanem egy venezuelai filozófiai megkö-

zelítésben gyökerezik. 1973-ban José António Abreu sikereket 
ért el az El Sistema (A rendszer) modelljével, amelyet azóta 
világszerte használnak. 

José António sikeres zenész és zongoraművész, és olyan 
 eszközt hozott létre, amely elősegítette az országában lévő, 
hátrányos helyzetű környezetből érkező gyermekek önrendel-
kezését. Ennek alapján több mint 900 000 diák és 10 000 tanár 
részvételével megalapította az Ifjúsági és Gyermekzenekarok 
Venezuelai Nemzeti Rendszerét.

A modellt sikeresen megismételték Portugáliában is. Az 
Orquestra Geração projektet a Nemzeti Zeneművészeti Kon-
zervatórium és a Portugál Ifjúsági Rendszer Ifjúsági Szimfo-
nikus Zenekarainak Egyesülete irányítja. A projektre mintegy 
80 tanárt osztottak be, hogy a növekvő keresletnek meg tud-
janak felelni. A diákok bármilyen szimfonikus zenekari hang-
szert kiválaszthatnak, választhatnak akár ütőhangszert is vagy 
kórustagságot is. Ez a sokszínűség azt jelenti, hogy mindenki 
lényeges szerepet tölt be a csoportban, és megerősíti azt az 
elképzelést, hogy együttműködnek egy közös cél érdekében.
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A kulcsszó a befogadás. Helena Lima, az Orquestra Geração 
oktatási koordinátora hangsúlyozza a fiatalokból álló zenekari 
hálózat létrehozásának fontosságát annak érdekében, hogy 
mindenkinek teljes oktatási élményt biztosítsanak, különösen 
„azoknak a gyermekeknek és serdülőkorúaknak, akik szociális 
és oktatási szempontból veszélyeztetettek”. A projekt az okta-
táshoz kapcsolódó, erőteljes szociális elemet is tartalmaz, 
segítve a problémásnak tekintett iskolákon belüli oktatás bizo-
nyos hiányosságainak javítását. 

Helena úgy véli, hogy egy zenekarban történő rész-
vétel segíthet bizonyos diákok által tapasztalt 
„nehézségek” és az ezen iskolákra jellemző magas 
lemorzsolódási arány visszafordításában. Az intenzív 
zenekari gyakorlás és a zeneórák révén, amelyek sok 
tanórán kívüli időt felvesznek, lehetőség van a fia-
talok társadalmi integrációjára, valamint a fejlődésük 
elősegítésére és az önbecsülésük javítására. Helena 
szerint a csapatmunka, az együttműködés, az elkö-
telezettség és a tisztelet az alapvető értékek.

A jövőben a zenekar reméli, hogy bővítheti a tevékenységét, 
és határokon átívelően is előmozdíthatja a projektet, külö-
nösen a portugál nyelvű afrikai országokban. A kezdeménye-
zés ezidáig megvalósította a célkitűzéseit, és sok fiatal 
számára rendkívüli lehetőség arra, hogy szabad idejükben 
kottákat tanulmányozzanak vagy még nem tökéletes skálá-
kat gyakoroljanak. Az ehhez hasonló társadalmi integrációs 
projektek kulcsfontosságúak a teljes társadalmi fejlődés 
elérésében és az egyenlőtlenség elleni küzdelemben. 
Ez a tudás pedig zene a fülünknek.  

Maria Inês a portugáliai Portói Egyetemen 
tanul kommunikáció és újságírás szakon, 

ahol jövőre diplomázik. Rendkívül érdeklik 
a nemzetközi problémák, és jelenleg 

igyekszik a legtöbbet kihozni abból, hogy 
amatőr újságíróként különböző egyetemi 

újságokba és magazinokba ír.


