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Въведение

Номер на проекта : 2020-1-DE04-KA227-YOU-020818

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ ОТРАЗЯВА САМО МНЕНИЕТО НА 

АВТОРА И КОМИСИЯТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВОТО И ДА Е 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАЩАТА СЕ ИНФОРМАЦИЯ.



Модул 1: Му з и к а

Описание на модула

Обучителни цели

Раздели и теми (с упражнения)



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)

Тема 5: Запознайте се с Dream Orchestra (Швеция)

Тема 6: Различни музикални стилове

Раздел 1: Различни
музикални стилове и
оркестри



Тема 1: Дирижиране в 2 такта

Тема 2: Дирижиране в 3 такта

Тема 3: Дирижиране в 4 такта

Раздел 2: Умения за
дирижиране



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

Раздел 3: Звуците вкъщи
– открий музикалните
инструменти у дома



Модул 2: Театър

Описание на модула

Обучителни цели

Раздели и теми (с упражнения)



Раздел 1: 
ДраматургияТема 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
ефектиТема 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



Модул 2: Театър

Проверка на знанията

Ресурси и препратки



Модул 3: Визуални
изкуства

Описание на модула

Обучителни цели

Раздели и теми (с упражнения)



Раздел 1: 
Цветове

Тема 1: Основи на цветовете

Тема 3: Цветовете в маркетинга

Тема 2: Психология на цветовете



Раздел 2: Как се рисува
мандала?

Тема 1: Какво е мандала?

Тема 2: Как се рисува мандала?

Тема 3: Приложете теория на цветовете



Раздел 3: Рисуване на
лицеви изражения в
анимационен стил

Тема 1: Основни лицеви изражения

Тема 3: Опитайте сами!

Тема 2: Ключът е в опростяването



Модул 3: Визуални
изкуства

Проверка на знанията

Ресурси и препратки



За кого е
предназначен

този
наръчник?

Тази учебна програма и наръчника към нея са

предназначени за преподаватели, учители по различни

изкуства, младежки работници, обучители и други

заинтересовани страни, свързани с младежи и особено

юноши с по-малко възможности и/или миграционен

произход. За целите на учебната програма експерти по

музика, театър и визуални изкуства разработиха

предложените теми, чрез които обучаемите ще развият

своите умения в изкуствата, използвайки евтини

материали, лесно достъпни у дома. Материалите по

Arts4All ще бъдат качени на уебсайта на проекта, така че

да са лесно достъпни и да могат да бъдат свободно

изтеглени, както и допълнително широко разпространена

средзаинтересованите странииоргани.



Проектът
Тази учебна програма и прилежащия към нея наръчник 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 изкуства и младежки

обучители ще преминат тренинг за приложението и употребата на изработените

образователни материали, за да ги ползват в своите дейности, добавяйки нови

технологии и иновативни практики и методики в образователния процес. Проектът

Arts4All възприема интегриран арт педагогически подход за подобряване на

използването на изкуствата за социално включване чрез цифрови средства.


