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Kuvassa: Prof. Géza Szilvay demonstroi opetusta oman opetusryhmänsä kanssa Helsingistä käsin
maailmalle etäopetuksen keinoin.

International MinifiddlersKansainväliset viuluviikarit etäoppitunnilla
Projektista:
Syyskuussa 2012 alkoi ainutlaatuinen suomalaisen klassisen musiikkikoulutuksen ja
nykyteknologian yhdistävä projekti ”International Minifiddlers- Kansainväliset viuluviikarit
etäoppitunnilla”. Projekti on Caprice Oy:n kehittämä kansainvälinen musiikin etäopetusohjelma,
joka on suunnattu lapsille ja heitä opettaville pedagogeille. Projektin kouluttajana toimii prof. Géza
Szilvay ja opetusmenetelmän perustana on Géza ja Csaba Szilvayn kehittämä menestyksekäs
Colourstrings-metodi. Opetus tapahtuu videoneuvottelulaitteiden välityksellä internet-yhteydellä.
Géza Szilvay on unkarilaissyntyinen viulunpedagogi ja suomalainen musiikkivaikuttaja, joka on
saanut lukuisia tunnustuksia ja palkintoja elämäntyöstään. Vuonna 2009 Szilvaylle myönnettiin

professorin arvonimi.
kunniajäsenekseen.
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Tv-sarja ”Viuluviikarit musiikkimaassa” nousi yhdeksi suosituimmista lastenohjelmista 70-ja 80–
luvuilla. International Minifiddlers -projektissa konsepti tuodaan kansainväliselle tasolle
nykyaikaisen tekniikan avulla.
Géza Szilvay opettaa viulunsoiton pedagogeja ja heidän pikkuoppilaitaan Helsingin Laajasalossa
sijaitsevalta studiolta käsin samanaikaisesti etäopetuksen keinoin useaan eri maahan
reaaliaikaisesti. Opetus toteutetaan jokaiseen maahan kerran viikossa. Opetussessioita
toteutetaan viikoittain torstaisin ja lauantaisin.
Szilvaylla on seitsemän 5-6 vuotiaan lapsen ryhmä, joiden avulla hän havainnollistaa yksilö- ja
ryhmäopetuksen metodia. Lapset ovat Itä-Helsingin musiikkiopiston oppilaita. Vastaavasti
osallistuvien maiden viulunsoiton pedagogeilla on oma ryhmänsä lapsia. Heidän edistymistään
Szilvay seuraa ja ohjaa viikoittaisilla etäopetustunneilla. Suomalaisen lapsiryhmän opetuksesta
kuvataan lyhyt johdantojakso, joka toimii kunkin ulkomaisen lapsiryhmän opetussession teemana.
Opetuksen kuvausmateriaalista tehdään viikoittainen kooste sekä kotimaiseen, että
kansainväliseen levitykseen.
Projektin opetukseen osallistuvat tällä hetkellä seuraavat maat: Suomi, Saksa, Tanska, Grönlanti,
Färsaaret, Israel, Etelä-Korea, Ruotsi, Italia ja Australia.
Caprice Oy:n ”Kansainväliset Viuluviikarit” projektin yhteistyökumppaneita ovat Cisco, Elisa ja
Elisan videoliiketoimintaan erikoistunut tytäryhtiö Videra, jotka vastaavat projektin internet- ja
videoyhteyksistä. Videoyhteyksien avulla huippuosaamista voidaan jakaa pitkistä välimatkoista
huolimatta etäopetuksena. Tämä on myös esimerkki ainutlaatuisesta suomalaisesta
kulttuuriviennistä. Elisalle on tärkeää olla mukana kehittämässä videoyhteyksien edistyksellistä ja
monipuolista hyödyntämistä erilaisissa käyttötarkoituksissa, kertoo Elisan visuaalisen
kommunikaation ratkaisuista vastaava johtaja Juha Urho.
Projektin aikana tehdään yhteistyötä myös Helsingin yliopiston Musiikki ja aivot -tutkimusryhmän
kanssa.
Tarkoituksena luoda reaaliajassa toimiva kansainvälinen, uuden ajan oppimisympäristö.
Etäopetuksen avulla huippuosaamista voidaan viedä kaikille alueille ympäristöystävällisesti.
Projektiin osallistuvat lapset saavat tasavertaisesti opetusta maantieteellisestä sijainnistaan ja
taloudellisista lähtökohdistaan riippumatta.
Kapellimestari Esa-Pekka Salonen on osoittanut International Minifiddlers -projektille julkisen
suosituksensa. Suosituksessaan hän kertoo tukevansa projektia täydestä sydämestään, näkevänsä
sen korvaamattoman tärkeänä etäisten alueiden musiikkikasvatukselle ja pitävänsä sen
mahdollisuuksia rajattomina. Salonen uskoo ”suomalaisen musiikkikasvatuksen tulevaisuuden
olevan IM kaltaisissa projekteissa.”.
Projekti on saanut avustusta seuraavilta tahoilta: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Jenny ja Antti
Wihurin säätiö, sekä Tekes.

Projektin tiedotustilaisuus pidetään tänään, torstaina 7.2.2013 klo 10:30 Helsingin Laajasalossa
Caprice Oy:n studiolla. Osoite: Riitankuja 1-3, c-rappu. Kutsu tilaisuuteen liitteenä.
Tervetuloa!
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