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Çka është „Klasse! Wir singen“?
Pse u fillua projekti?
- Të gjitha familjet do të duhej të këndojnë përsëri bashkë (nuk e bëjnë këtë të gjitha në
Gjermani)
- Përmes këndimit është lehtë të mësohet gjermanishtja
- Të gjithë mësuesit do të duhej të mahniten që edhe pas kësaj çdo ditë të këndojnë me
klasat
- Përmes muzikës të gjitha kombet si dhe njerëzit me të meta mund të bashkohen në mënyrë
të mrekullueshme dhe të largohen kufijtë.
Kush mund të marrë pjesë?
- Të gjithë fëmijët e klasave 1-7 të të gjitha formave të shkollave
Çfarë duhet të bëhet?
Klasat që marrin pjesë obligohen që për 6 javë çdo ditë gjatë mësimit të këndojnë këngët
nga libri me këngë. Fëmijët ushtrojnë në shtëpi me MP3 apo CD. Motivim është një koncert i
madh i përbashkët përmbyllës (Festa e Këngëve) në një sallë të madhe të rajonit. Aty
këndojnë mes 500 deri 5000 fëmijë në një kor të përbashkët, të shoqëruar nga një orkestër.
Prindërit, të afërmit dhe të interesuarit përbëjnë publikun.
Sa kushton pjesëmarrja?
Fëmijët e refugjatëve marrin pjesë tërësisht falas. Ata marrin nga kujdestari i klasës librin me
këngë, një bluzë me mëngë të shkurtëra, një CD, qasjen për shkarkimin e këngëve, si dhe
biletat hyrëse për Festën e Këngëve. Prindërit dhe vëllezërit e motrat mund të marrin biletat
e koncertit për çmimin simbolik prej një euro. Transportin deri në sallë e organizojnë prindërit
bashkë me shkollat (mjetet e transportit publik qëndrojnë të gatshëm).
Aksioni në shifra:
435.000 pjesëmarrës / 600.000 vizitore dhe vizitorë
Deri më tani 184 koncerte (festa të këngëve) në Berlin, Braunshvajg, Bremen, Bilefeld,
Dortmund, Dyseldorf, Emden, Gëtingen, Hamburg, Hameln, Hanover, Këln, Lingen, Mynster,
Oberhausen, Oldenburg, Kuakenbryk (rrethi Osnabryk), Sarbryken, Shtade, Shtutgart
Presidenti federal Joahim Gaukmbështet aksionin dhe dëshiron një përhapje në tërë
vendin.
„Edicioni i mirëseardhjes“ 2016
Të gjitha shkollat dhe kurset e gjermanishtes në tërë vendin në adresën www.klasse-wirsingen.de kanë qasje falas për materialet, të cilat te dy këngë u përkthyen edhe në gjuhën
amtare të fëmijëve të migrantëve. Kështu fëmijët mund t’i këndojnë para shokëve të klasës
këngët edhe në gjuhën e tyre amtare. “Vëlla i dashur” dhe “Në qofsh i lumtur” ekzistojnë në
këto gjuhë: shqip, arabisht, gjermanisht, anglisht, frengjisht, kurdisht, persisht, portugezisht,
polonisht, spanjisht, italisht dhe turqisht.

