MISJA
Misją Szkoły Muzycznej MOZART jest wszechstronny rozwój muzyczny uczniów poprzez odkrywanie i
rozwijanie ich wrażliwości artystycznej. Tworzymy przyjazne i inspirujące środowisko umuzykalniające
dla dzieci i młodzieży. Nasze cele realizujemy m.in. poprzez dobór odpowiedniej kadry nauczycielskiej,
dbałość o dobre relacje zarówno z wychowankami, jak i ich rodzicami oraz stały rozwój naszej
placówki w obszarze szeroko pojmowanej dydaktyki muzycznej.
Grono nauczycielskie Szkoły Muzycznej MOZART tworzą osoby profesjonalnie wykształcone –
posiadające dyplom ukończenia Akademii Muzycznej i przygotowanie pedagogiczne. Oprócz
odpowiednich kwalifikacji wyróżnia je odpowiedzialne i motywujące podejście do uczniów. Aby czuwać
nad wysokim poziomem nauczania, swoje doświadczenia i spostrzeżenia wspólnie omawiamy na
cyklicznych spotkaniach wewnętrznych lub konsultujemy z uznanymi dydaktykami z Akademii
Muzycznej w Krakowie. Szczególnie silny nacisk kładziemy na komunikację na linii nauczyciel – uczeń,
ale także nauczyciel – rodzice. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, w jakim stopniu angażują się oni
w edukację muzyczną swoich dzieci i jak istotną rolę odgrywa to w procesie ich kształcenia.
Poprzez tworzenie środowiska, które sprzyja i inspiruje rozwój wrażliwości muzycznej uczniów
rozumiemy m.in. zapewnianie dostępu do rozmaitych wydarzeń artystycznych – zarówno w roli
odbiorcy, jak i wykonawcy. Szkoła Muzyczna MOZART aktywnie uczestniczy w koncertach,
przesłuchaniach czy warsztatach. Organizujemy cykliczne wydarzenia wewnętrzne, jak audycje
tematyczne, konkursy szkolne czy popisy świąteczne. Tym sposobem zapewniamy wychowankom
możliwość występów na scenie, pokonania od najmłodszych lat związanego z tym stresu i oswojenia
się z publicznością, a rodzicom – zapoznania się z postępami ich pociech, docenienia ich
zaangażowania i współuczestnictwa w procesie edukacyjnym. Jednocześnie poprzez umożliwienie
obcowania z muzyką promujemy w skupionym wokół szkoły środowisku uwrażliwianie na piękno i
wartości wysokiej kultury.
Ponadto jedną z ważniejszych ambicji Szkoły Muzycznej MOZART jest tworzenie nowoczesnej i
przyjaznej placówki edukacyjnej. Nasz postępowy charakter wyraża się m.in. poprzez twórcze i
pobudzające kreatywność metody prowadzenie zajęć dydaktycznych, zapewnianie uczniom kontaktu z
rozmaitymi nurtami muzyki klasycznej (w tym również muzyki współczesnej), dobór atrakcyjnych
narzędzi dydaktycznych (jak przykładowo gazetka szkolna, zabawy edukacyjne, audycje i konkursy)
czy organizację różnorodnych form wspólnego muzykowania. Ważnym aspektem działalności naszej
szkoły jest promowanie twórczości polskiej i zachęcanie do obcowania z nią już od najmłodszego
wieku.
Ponadto aktywnie
dążymy do popularyzowania kameralistyki – tworząc zespoły muzyczne
funkcjonujące w obrębie naszej szkoły, proponując im możliwość różnorodnych występów, a przede
wszystkim doceniając radość czerpaną z grania we wspólnym towarzystwie. Tymi sposobami staramy
się uatrakcyjnić naukę i motywować do wszechstronnego rozwoju – a więc kształcić nie tylko
przyszłych wirtuozów, lecz także osoby kreatywne, wrażliwe, doskonale przygotowane do obcowania z
kulturą, doceniające jej wartość, ale przy tym podchodzące do jej dorobku w sposób świadomy i
krytyczny.
Ponad wszystko celem naszej działalności jest tworzenie „szkoły z sercem” – a więc placówki, w której
najważniejszy jest człowiek; instytucji, w której każdy – mały czy duży, dziecko czy rodzic – może
liczyć na indywidualne i troskliwe podejście. Tym sposobem zyskujemy coraz większe grono przyjaciół
Szkoły Muzycznej MOZART, z dumą możemy pochwalić się kolejnymi utalentowanymi podopiecznymi i
nieustannie tętnimy muzycznym życiem.

