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Проект Микеланджело

КОНТЕКСТ НА ПРОЕКТА

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Европа разполага с най-богатото културно наследство, включващо найизвестните и важни творби на изкуството в света. Докато националните
художествени активи на някои от европейските страни са известни по целия
свят, художественото наследство на други страни е почти непознато.
Налице е необходимост да се популяризира изкуството от всички
Европейски страни.

Включване на поне 5 училища от всяка държава участник в проекта.
Общо 30 училища ще бъдат включени на Европейско ниво. От всяко
училище ще бъдат включени най-малко двама учители по изкуства.
Всяко училище, под ръководството и с помощта на партньорската
организация от тази страна, извършва проучване за определяне на найярките представители на изкуството в съответната страна през
последните 10 века. За всеки избран представител на изкуството се

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Общата цел на проекта е да подобри познанията на европейските граждани
във връзка с европейското културно наследство и по-специално в областта
на визуалните изкуства. Фокусът е поставен както върху страни, чието
културно наследство е много добре познато, така и върху страни, чиито
художествени творби са по-непуполярни.
За да постигне своята цел проектът ще създаде, развие и поддържа
интернет портал за европейско изкуство. Порталът представя най-ярките
представители на европейското изкуство за последните 10 века от шестте
Европейски страни включени в проекта. Порталът, наречен „Портал
Микеланджело”, ще дава възможност на всички учители по изкуства, на
техните ученици, на творците и на европейските граждани като цяло да

селектират обучителни материали и онлайн ресурси.
Изследователската дейност се извършва от учителите по изкуство от 30
Европейски училища, включени в проекта, съвместно с техните ученици.
През втората година на проекта, всички учители по изкуство от шестте
Европейски държави, ще участват в онлайн обучителни инициативи,
базирани на съвместното използване на създадените обучителни
ресурси по изкуство.

РЕЗУЛТАТИ
Всички

резултати

по

проекта

ще

бъдат

достъпни

на

портала

научат много повече за европейското изкуство, отвъд най-известните

Микеланджело (http://michelangelo.pixel-online.org/). Основните резултати

произведения и автори.

по проекта са:
-

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОЕКТА

изкуството от шестте Европейски държави за последните 10 века.

Проектът Michelangelo е насочен към учители и ученици от средни

За всеки селектиран творец или творба училищата подготвят

Европейски училища, които биха желали да получат познания за най-ярките
представители

на

европейското

изкуство

за

последните

10

познати на останалата част на Европа. Бенефициенти на проекта ще бъдат
и самите европейски граждани, които ще получат възможност да научат
повече за културите на всички европейски държави.

информационна форма. Базата данни ще дава възможност за

века,

включително тези от България, Полша, Германия, които все още не са добре

Онлайн база данни с Европейски творци и произведения на

хронологично търсене и за търсене по национален критерий.
-

База данни с рецензирани обучителни ресурси за учители по
изкуство, с фокус върху избраните творци и творби.

-

Онлайн обучителен пакет за национално изкуство за всяка от
шестте Европейски държави през последните 10 века.

