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Проектът

Това ръководство и учебната програма, към която е насочено, са разработени по проект „Arts4All –
Изкуството като средство за социално сближаване в дигиталната ера“, финансиран по програма
„Еразъм+“ – Младежко образование на Европейския съюз. Проектът Arts4All комбинира творческо
обучение по изкуства с дистанционно обучение, за да насърчи социалното включване и
интеграцията, чрез иновативно мобилно приложение. В същото време педагози, учители по
изобразително изкуство, младежки обучители ще бъдат обучени за приложението и изработените
образователни материали, за да ги включват в своите дейности, използвайки нови технологии и
иновативни практики и методики в образователния процес. Проектът Arts4All възприема интегриран
арт педагогически подход за подобряване на прилагането на изкуствата за постигане на социално
включване чрез дигитални средства.

Учебната програма

Настоящият наръчник е своеобразно ръководство за прилагане на учебната програма Art4All, която
включва следните три модула:

� Модул 1: Музика

� Модул 2: Театър

� Модул 3: Визуални изкуства

Тези три модула на учебната програма Arts4All са предоставени на уебсайта на проекта:

https://arts-4-all.eu/results/

Те са лесно достъпни и могат да бъдат изтеглени свободно, а паралелно с това ще бъдат широко
популяризирани сред заинтересованите страни и органи.

Целевата група

Тази учебна програма и ръководството към нея са предназначени за преподаватели, учители по
различни изкуства, социални работници, младежки работници и други заинтересовани страни, които
работят с млади хора (особено тези с по-малко възможности и/или миграционен произход) и биха
искали да разширят своите компетенции и разнообразие от методи за прилагане арт проекти /
дейности или преподаване на изкуство.

Основният подход в Arts4All
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Проектът Arts4All и неговата учебна програма се основават на холистичен подход, който разглежда
изкуството и творчеството като важни инструменти за личностно развитие и включване. Те дават
възможност на младите хора да открият себе си, създават възможности за индивидуална изява и не
на последно място, насърчават тяхното овластяване и социална интеграция. Това е особено важно
за млади хора в неравностойно положение, които са склонни да бъдат изключени от
образователната система и често нямат достъп до образование по изкуства и артистични дейности.

Следователно учебната програма Arts4All трябва да се разглежда пропедевтично. Целта е да не се
натрапва на младите хора квалификация в изкуствата, където успешното участие се измерва с
изпити и оценки. Модулите Arts4All се прилагат без натиск за изпълнение, а самото им
осъществяване, самата артистична дейност вече е целта на Arts4All. Младите участници трябва да
бъдат мотивирани да се занимават с изкуството по игрив начин и да откриват собствените си силни
страни и способности – необременени от натиска за представяне и образователни квалификации.

Структура на модулите и специални инструкции

И трите модула са предназначени както за приложение в присъствена форма, така и за онлайн
приложение с помощта на приложението Arts4All. Приложението Arts4All е достъпно за безплатно
изтегляне от уебсайта на проекта и също така ще бъде достъпно във версия за мобилни устройства.
Тук можете да намерите и по-подробна информация за използването и прилагането на
приложението Arts4All.

Препоръчва се прилагането на цялостен модул, тъй като много звена се надграждат едно върху
друго и разширяват компетенциите на участниците стъпка по стъпка. Въпреки това е възможно също
така да изберете и проведете само специфични модули, ако е необходимо.

Учебната програма е разбираема за потребителите. Всеки модул описва учебните цели и е
структуриран в раздели и теми с ясно описани упражнения.

Модулите на учебната програма Arts4All – Музика / Театър / Визуални изкуства имат следната
структура и съдържание:

Модул 1: Музика

● Описание на модула

● Обучителни цели

● Раздели и теми (с упражнения)

● Раздел 1: Различни музикални стилове и оркестри

○ Тема 1: Запознайте се с El Sistema Гърция (Гърция)

○ Тема 2: Запознайте се със Sistema Cyprus (Кипър)

○ Тема 3: Запознайте се с Orquestra Geração (Португалия)

○ Тема 4: Запознайте се с Passeurs d’Arts (Франция)
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○ Тема 5: Запознайте се с Dream Orchestra (Швеция)

○ Тема 6: Различни музикални стилове

● Раздел 2: Умения за дирижиране

○ Тема 1: Дирижиране в 2 такта

○ Тема 2: Дирижиране в 3 такта

○ Тема 3: Дирижиране в 4 такта

● Раздел 3: Звуците вкъщи – открий музикалните инструменти у дома

○ Тема 1: Въведение

○ Тема 2: Инструменти с ниски тонове

○ Тема 3: Инструменти с междинни тонове

○ Тема 4: Инструменти с ниски и междинни тонове

○ Тема 5: Инструменти с високи тонове

○ Тема 6: Инструменти с ниски и високи тонове

○ Тема 7: Инструменти с междинни и високи тонове

○ Тема 8: Да посвирим заедно

● Проверка на знанията

● Препратки и ресурси

Специални указания за прилагане на модул „Музика“

Важно! От изключително значение е да гледате видеоклиповете на модула, тъй като
те са неразделна част от учебната програма по музика

Инструкции за дейностите по проверка на знанията:

Проверка на знанията 1 (стр. 25)

Обхваща Раздел 1 - Теми 1-5
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Тип въпрос: Множествен избор, който може да има няколко отговора.

Правилен отговор: Вход свободен, Социално включване, Достъпни за всеки, Акцент върху децата и
младежите мигранти и бежанци, Безопасно пространство, Личностно развитие, Овластяване,
Благосъстояние на участника

Проверка на знанията 2 (стp. 38)

Обхваща Раздел 1, Тема 6

Тип въпрос: Попълнете празното поле

Тази дейност включва отговора в скобите {}. Можете да използвате тази задача с липсващи думи. В
случай, че видите отговори в тази структура: {[answer1][answer2]} това означава, че има повече от
един възможен отговор.
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Проверка на знания 3 (стp. 49)

Обхваща Раздел 2, Теми 1-3

Тип въпрос: Матричен въпрос

Двете колони съвпадат (напр. първата клетка в първата колона съвпада с първата клетка във
втората колона). За да използвате тази дейност за оценка, трябва да разместите отговорите във
втората колона.

Проверка на знания 4 (стp. 50)

Обхваща Раздел 2, Теми 1-3
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Тип въпрос: Матричен въпрос

В този случай двете колони не съвпадат. Правилните отговори са:

Видео 1 - Аудио 2

Видео 2 - Аудио 1

Видео 3 - Аудио 4

Видео 4 - Аудио 3

Проверка на знания 5 (стp. 60)

Обхваща Раздел 3, Теми 1-4

Тип въпрос: Свободен (качете или изпратете видео)

Тази дейност изисква от обучаемите да импровизират своя собствена композиция.
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Проверка на знания 6 (стp. 64)

Обхваща Раздел 3, Теми 1, 2, 5, 6

Тип въпрос: Свободен (качете или изпратете видео)

Тази дейност изисква от обучаемите да импровизират своя собствена композиция.

Проверка на знания 7 (стp. 66)

Обхваща Раздел 3, Теми 1, 3, 7

Тип

въпрос: Свободен (качете или изпратете видео)

Тази дейност изисква от обучаемите да импровизират своя собствена композиция.
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Проверка на знанията 8 (стp. 70)

Обхваща Раздел 3, Теми 1-7

Тип въпрос: Свободен (качете или изпратете видео)

Тази дейност изисква от обучаемите да импровизират своя собствена композиция.

Проверка на знанията 9 (стp. 72)

Обхваща Раздел 3, Теми 1-7

Тип
въпрос:

Матричен въпрос
Двете колони съвпадат (напр. първата клетка в първата колона съвпада с първата клетка във
втората колона). За да използвате тази дейност за оценка, трябва да разместите отговорите във
втората колона.
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Модул 2: Театър

● Описание на модула

● Обучителни цели

● Раздели и теми (с упражнения)

● Раздел 1: Драматургия

○ Тема 1: Какво е театър?

○ Тема 2: Основна терминология в драматургията

○ Тема 3: Повествование: сюжет

○ Тема 4: Повествование: структура

○ Тема 5: Създаване на герой

○ Тема 6 : Писане на монолог

● Раздел 2: Звукови ефекти

○ Тема 1: Какво са звуковите ефекти?

○ Тема 2: Артисти в звуковите ефекти

○ Тема 3: Три вида звукови ефекти: стъпки

○ Тема 4: Три вида звукови ефекти: движение

○ Тема 5: Три вида звукови ефекти: предмети

○ Тема 6: Пробвайте сами!

● Раздел 3: Монолог

○ Тема 1: Избор на монолог

○ Тема 2: Вникване в съдържанието и контекста

○ Тема 3: Запомняне

○ Тема 4: Поставяне на цел

○ Тема 5: Блокиране и изпълнение

● Проверка на знания

● Препратки и ресурси

Специални инструкции за прилагането на модул „Театър“
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Раздел 1 Драматургия

Проверка на знанията 1 обхваща слайдове 8-12. Преди да изпълнят тази първа задача, се
препоръчва обучителите да обобщят обясненото до този момент.

Проверка на знанията 2 обхваща слайдове 14-17. Обобщаването на това, което е обхванато в тези
слайдове, също е силно препоръчително.

Проверка на знанията 3 обхваща конкретно слайд 16. Това е много важна част от разбирането на
целия модул, тъй като „Четвъртата стена“ е основна идея за театър. Опитайте се да предизвикате
кратка дискусия по темата, след като участниците отговорят на въпроса.

Слайдове 24 и 28 представят основен модел на повествование. Тази схема е опростено представяне
на това, което се случва в една история, но може да има различни вариации (например повече
малки кулминации, които водят до основната такава, или, които следват основната кулминация като
„пост-ефекти“).

Раздел 2 Звукови ефекти
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При всички дейности за проверка на знания силно се препоръчва да се обобщи какво ще бъде
обхванато при всяка от тях.

Раздел 3 Монолог

В този раздел препоръчваме преподавателите и обучителите да имат предвид следното:

- монологът, като драматургичен жанр, не е непременно по-лесен за оценка, „отключване“ и
изпълнение от пиеса с повече актьори.

- в монолога, въпреки че само един актьор/актриса отправя думите си към публиката, може да
има повече актьори/актриси, които играят без да говорят/отправят своя монолог към
зрителите.

При всички дейности за проверка на знанията силно се препоръчва да се обобщи какво ще бъде
обхванато при всяка от тях.

ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА – Верни отговори

Проверка на знанията 1: Къде може да се играе театър? Изберете всички приложими отговори.

1. В театър
2. В гараж
3. В басейн
4. На сметище
5. В шоурум на IKEA

Правилен отговор: ВСИЧКИ
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Проверка на знанията 2: Попълнете празните полета в текста:

Представяне на текст от един актьор се нарича {отговор: монолог}. Разговорът на двама актьори се
нарича {отговор: диалог}. {Отговор: актьорът} изпълнява това, което е написано в сценария.

Проверка на знанията 3: Какво представлява четвъртата стена?

1. Декор от сцената
2. Фалшива врата
3. Невидима бариера между изпълнители и публика

Верен отговор: 3

Проверка на знанията 4: Качете своя монолог тук.

Свободен отговор, качване на файл с написан монолог от всеки учащ.

Проверка на знанията 5: Колко души обикновено работят в екип по звукови ефекти?

1. 1
2. 2-4
3. 5+

Верен отговор: 2

Проверка на знанията 6: Свържете обекта със съответния прилежащ звук!

Правилен отговор: Въз основа на вашето въображение може да има множество комбинации, освен
очевидните.

Проверка на знанията 7: Попълнете празните полета в текста:

Когато се подготвяте за монолог, е важно да проучите {отговор: [контекста]} на света на пиесата.

Проверка на знанията 8: Под „цел“ в контекста на актьорската игра разбираме…

1. Списък със задачи
2. Инструкции за движение
3. Това, което искат да постигнат

Верен отговор: 3

14



Модул 3: Визуални изкуства

● Описание на модула
● Обучителни цели
● Раздели и теми (с упражнения)
● Раздел 1: Цветове

o Тема 1: Основи на цветовете
o Тема 2: Психология на цветовете
o Тема 3: Цветовете в маркетинга

● Раздел 2: Как се рисува мандала
o Тема 1: Какво е мандала?
o Тема 2: Как се рисува мандала?
o Тема 3: Приложете теория на цветовете

● Раздел 3: Рисуване на лицеви изражения в анимационен стил
o Тема 1: Основни лицеви изражения
o Тема 2: Ключът е в опростяването
o Тема 3: Опитайте сами!

● Проверка на знанията
● Ресурси и препратки

Специални указания за прилагане на модул „Визуални изкуства“

Всички дейности за проверка на знанията, предложени в този модул, могат да бъдат
изпълнени в различни контексти - независимо дали се рисува с бои, моливи, маркери и др.,
или се ползват дигитални програми като Adobe Photoshop, Illustrator, Canva или дори
по-прости като Paint. Допустими са всякакви средства за пресъздаване на дейностите по
удобен за учащите начин. Импровизацията с материали и стилове е добре дошла.
Възможностите тук са безкрайни, както и въображението!

Раздел 1: Цветове
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Проверка на знанията 1 обхваща слайд 10. Верен отговор: 3. Червен, жълт, син.

Проверка на знанията 2 обхваща слайд 11. Верен отговор: 3. Шест.

Проверка на знанията 3 обхваща слайд 16. Верни отговори: 1. Червен, 3. Жълт, 4. Оранжев.

Проверка на знанията 4 обхваща слайдове 16-18. Свободен отговор, изискващ от участниците да

анализират определен цвят и свързаните с него емоции.

Проверка на знанията 5 обхваща слайдове 19-20. Свободен отговор, изискващ от обучаемите да

анализиран основните цветове на даден бранд.

Раздел 2: Как се рисува мандала?

Проверка на знанията 1 обхваща слайд 27. Верен отговор: 3. Кръг.

Проверка на знанията 2 обхваща слайд 27. Верен отговор: 1. Карта, представляваща различни

божества.

Проверка на знанията 3 обхваща слайд 30.  Верен отговор: 2. Всичко, което пасва, по осмотрение на

артиста.

Проверка на знанията 4 изисква обобщение на инструкциите, представени в раздела. Свободен

отговор, изискващ от участниците да създадат и оцветят своя собствена мандала.

Раздел 3: Рисуване на лицеви изражения в анимационен стил
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Проверка на знанията 1 обхваща слайд 39. Верен отговор: 1. Щастие, Изненада, Страх.

Проверка на знанията 2 обхваща слайд 43. Верен отговор: 4. Тъга.

Проверка на знанията 3 обхваща слайд 40. Верен отговор: 2. Запомнящите се герои обикновено се

рисуват по прост начин.

Проверка на знанията 4 обхваща слайдове 42-48. Препоръчва се обобщение на тези слайдове

преди изпълнението на задачата. Свободен отговор, изискващ от обучаемите да експериментират и

да пресъздадат някои от лицевите изражения, предложени в раздела.

Сертификация на участници / Open badges

Отворените баджове са начин за насърчаване на младите хора да участват в дейностите, проектите
и обученията на Arts4All и могат да ги мотивират да участват в следващите модули.

Въпреки това, практикуващите и обучителите трябва да внимават получаването на възможно
най-много значки да не се превърне в самоцел за участниците.

Участник получава значка от обучителя, след като завърши даден модул Arts4All.

Сертифицирането чрез отворени значки не е оценка на ефективността, което би противоречало на
основния подход на Arts4All.

Етични напътствия за практици и обучители по методологията на Arts4All

Основи

Като всяка ефективна методология за обучение, използването на инструментите от Arts4All трябва
да бъде подкрепено от етични съображения и насоки за защита на онези, които участват в
използването им.

Като консорциум от европейски партньори, тези насоки трябва да се използват във връзка със
собствените национални етични кодекси и практики на професионално поведение във всяка страна.

Следните етични насоки ще дадат ориентация за обучителите / практиците, изпълняващи учебната
програма на Arts4All:

- Уважение към правата и достойнството на личността

- Компетентност

- Отговорност

- Интегритет

Уважение към правата и достойнството на личността

Уважение:
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- Практикуващите методологията Arts4All трябва да осъзнават и зачитат моралните и културни
ценности на своите участници и да не позволяват тяхното незачитане поради фактори като пол,
сексуална ориентация, увреждане, религия, раса, етническа принадлежност, възраст, националност,
произход, партийна политика, социално положение или класа.
- Практиците на Arts4All трябва винаги да използват уважителен език в писмена/устна комуникация и
да предприемат действия, за да защитят достойнството и благосъстоянието на участниците по всяко
време на дейностите на Arts4All.

Защита на личния живот и поверителност:

Практиците Arts4All трябва, доколкото могат, да гарантират, че модулите и обучителните единици се
провеждат в среда, в която участниците се чувстват комфортно и безопасно.
Обучителите по Arts4All трябва да гарантират, че информацията относно участника се споделя само
с информираното му съгласие.
Всички участници трябва да бъдат информирани за поверителността на тяхното участие в
дейностите на Arts4All.

Информирано съгласие и свобода на съгласие:

Обучителите по Arts4All трябва да предприемат всички разумни стъпки, за да получат информирано
съгласие (чрез формуляри за писмено съгласие), без принуда или ситуации, в които обучаемият
може да се чувства задължен или под натиск да даде съгласие. В случай на дете/непълнолетно
лице, практикуващите трябва да получат информираното съгласие за приложението на модула от
родител/настойник.

На участниците трябва да бъде предоставена достатъчно точна и подробна информация, описваща
дейността, в която участват, преди да се съгласят.

Участниците също така трябва да бъдат информирани за правото си да се откажат от участие, дори
след началото на модула.

Съгласието трябва да бъде дадено преди всяко видео, аудио или писмено записване на участника, а
от своя страна той трябва да даде разрешение за присъствие на трета страна за дадената дейност.

Информация относно участника трябва да бъде публикувана или споделяна с други само с
информирано съгласие на клиента.

Самоопределяне

Практиците по Arts4All трябва да се стремят към най-активното участие на своите участници и
особено да вземат предвид и да подпомогнат техните творчески идеи и артистични амбиции.
Практикуващите Arts4All трябва да уважават правото на участниците да защитят собственото си
достойнство и да оттеглят участието си по всяко време.

Компетентност

Компетенции в преподаването на изкуства и работа с млади хора

Обучителите по Arts4All трябва да имат предишен опит в провеждането на арт проекти, като учител
по изкуства, например (свързано с избрания модул Arts4All).

Практиците на Arts4All трябва да имат опит в работата с млади хора (в неравностойно положение).
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Граници на компетентност

Практиците трябва да имат представа как собствените им нагласи, вярвания, художествени вкусове
и артистични предпочитания могат да повлияят на участниците и съответно, да действат по начин,
който няма отрицателно въздействие върху участниците, не ограничава тяхната креативност и не ги
насочва в определени посоки.

Практиците трябва да са наясно със собствените си ограничения и да не надхвърлят границите на
своето обучение или опит, когато се ангажират професионално с участник.

Отговорност

Обща отговорност

Практиците на методологията Arts4All носят отговорността да действат по професионален начин,
изпълнен с уважение и подобаващ на поведението на тяхната професионална област, и да
насърчават най-добрите практики в тази област, когато това е възможно.

Избягване на вреда

Обучителите по Arts4All имат отговорност да предотвратяват или избягват дейности, които могат да
причинят вреда на участник.

Практикуващите трябва да отложат или спрат дейностите, ако забележат негативен ефект върху
обучаемите.

Интегритет

Честност и прецизност

Практиците на методологията Arts4All трябва честно и точно да представят собственото си
образование, обучение и опит и да действат, за да избегнат изкривяване или преувеличаване на
собствената си компетентност, капацитета на използваните инструменти или други съответни
фактори.
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