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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱՈՒԹՅՈՒՆ
Հարգելի ընթերցող
Շնորհակալություն POMELO նախագծի մեր զարմանահրաշ ճանապարհին միանալու համար և բարի
գալուստ տեղական և միգրանտ երիտասարդների Ուսուցման հավաքածու:
Ձայնի, մեղեդու և բազմազանության ուժ, հենց դա է նշանակում POMELO- ն: POMELO- ի նպատակը
ԵՄ համայնքում միգրանտների և տեղական երիտասարդների միջև ինտեգրման պրակտիկայի
բարելավումն

է `նորարարական

գործիքների

միջոցով,

որոնք կկարողանան ուսումնասիրել

երաժշտության ազդեցությունը սոցիալական համախմբվածության և լեզվի ուսուցման վրա,
հատկապես տեքստեր ստեղծելու և երգելու միջոցով: Րագրում ներգրավված են գործընկերներ
Իտալիայից, Չեխիայից, Հունաստանից, Լեհաստանից և Կիպրոսից և կտևի 2 տարի: Գաղափարը
նպատակ է հետապնդում ընդլայնել և տարածել գիտելիքներ ծրագրի հիմնական առարկայի
`երիտասարդական կազմակերպությունների և նրանց անձնակազմի, ովքեր աշխատում են
միգրանտների և տեղական երիտասարդների հետ և զբաղվում են միգրանտների ինտեգրման
հարցերով, որոնք ներգրավված են նախագծում և համաշխարհային մակարդակում:
POMELO-

ն

պատասխան

է

ինտեգրման

արդյունավետ

փորձի

անհրաժեշտությանը

`փախստականների և տեղական երիտասարդների հավասար ձայնը ապացուցելու և միասին աճելու
հնարավորությունը փոխադարձ բազմամշակութային զարգացման միջոցով:
Ուսուցման լրակազմը տրամադրում է բոլորիդ նվիրված կրթական գործիք օտար լեզուների
դասընթացների համար ՝ շեշտը դնելով դասընկերների երկու խմբերի ՝ միգրանտների և տեղացիների
միջմշակութային փոխանակման վրա երաժշտության միջոցով, ներառյալ կարևոր պատասխանները
յուրաքանչյուր

գլխում,

հրահանգներ,

գործնական

հարցերի

վերաբերյալ:

քայլ

առ

քայլ

գործողություններ, օգտակար խորհուրդներ և այլն: Հիմնական գաղափարն է ձեզ ներկայացնել լեզվի
ուսուցման և մշակութային փոխանակման նոր մոտեցում, որը հարմար է օգտագործողների համար,
հետաքրքիր, նորարար և հաճելի:
Եվ ի՞նչ կարող եք ակնկալել Training Kit- ից: Հիմնականում `շատ զվարճալի: Ձեռք ձեռքի տված, մենք
թափառելու ենք երաժշտության զվարթ աշխարհում: Funվարճալի ձևով մենք ձեզ կպատմենք ձեր
սեփական բառերը գրելու, երաժշտության և մշակույթի զարմանալի կապի մասին, մենք կսովորեցնենք
նկարահանել ձեր սեփական երաժշտական տեսահոլովակը և ինչպես կարող եք նվագել ձեր
երաժշտական հոլովակի խմբագրման միջոցով: Ձեր երկրպագուների և հետևորդների հետ շփվելու
լավագույն միջոցը ձեզ կներկայացնի գլուխ 4-ը: Այս ամբողջ զվարճանքը, որը դուք կարող եք ունենալ
ձեր դասարանի ձեր զուգընկերների հետ: Երբեք մի մոռացեք. «Երաժշտության միջոցով բոլոր մարդիկ
կարող են միավորվել ՝ աշխարհն ավելի ներդաշնակ վայր դարձնելու համար»:
Այսպիսով, ինչ եք սպասում: Եկեք զվարճանանք:
Hargeli ynt’erts’vogh

ԳՈՐCTՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴԵՔՍ

Հիմնական բառեր

Գլուխ

Գործողություն

1

Սովորեք այբուբենը և
հիմնական
արտահայտությունները

Այբուբեն, հիմնական
արտահայտություններ,
սովորեք երաժշտությամբ,
թիմային աշխատանք

Բանավոր ըմբռնում կրկնության
գործունեություն

45 րոպե

1

Գուշակիր
նախադասության
տոնայնությունը

Հաստատում, հարց,
հարցաքննություն

Բանավոր ըմբռնում կրկնության
գործունեություն

45 րոպե

1

Իմ կյանքի մի օր

Սովորություններ,
բառապաշար ՝ կապված
առօրյա գործունեության
հետ

Լսելը, կարդալը, խոսելը
(երգելը)

45 րոպե

1

Դասարանում - Գրեք
ձեր սեփական բառերը

IS դպրոց, բառապաշար
և քերականություն,
թիմային աշխատանք

Լսելը, կարդալը, երգելը,
խոսելը (երգելը)

150 րոպե

2

Մշակութային իրերի
հետ համատեղ ՝
ընդհանուր երգի
բառեր ստեղծելու
համար

Մշակութային իրերի,
ստեղծագործականության
փոխանակում

Բազմամշակութային և
լեզվական
հմտություններ,
լսողություն,
հաղորդակցություն

Երգի բառերը
թարգմանելով ընդունող
երկրի լեզու և մեկ
գաղթական լեզու

Ընդունող երկրի լեզուն,
միգրանտների լեզուները,
բառապաշարը

Լեզվի,
հաղորդակցության,
բազմամշակութային,
համագործակցության
հմտություններ

2

Երգում ու միասին
խաղում ենք
նորաստեղծ երգը

Ստեղծագործություն,
զվարճանք,
փոխազդեցություն, երգում,
խմբային համախմբում

Ստեղծագործական,
երաժշտական, երգելու,
համագործակցության
հմտություններ

3

Գրանցեք մեկ կրակոց

Տեխնիկական
հմտություններ,
ձայնագրում, աուդիո,
վիդեո, ֆոտոխցիկ

Ձայնագրում,
ստեղծագործական
աշխատանք
ֆոտոխցիկի հետ

2

Հիմնական բառեր

Ամանակ

120 րոպե

60 րոպե

60 րոպե

60 րոպե

3

Գրանցեք մեկ կրակոց
և ավելացրեք
վերնագրեր և
ենթագրեր

Տեխնիկական
հմտություններ,
ձայնագրում, աուդիո,
վիդեո, ֆոտոխցիկ,
վերնագրեր, ենթագրեր

Ձայնագրում,
տեսախցիկի հետ
ստեղծագործ
աշխատանք,
վերնագրերի և
ենթագրերի ավելացում

3

Գրանցեք ավելի շատ
կադրեր և խմբագրեք
այն բոլորը միասին

Տեխնիկական
հմտություններ,
Տեսանյութի խմբագրում,
Փոստարտադրություն

Տեսանյութի մոնտաժ

4

Կիսվիր դրանով!

Առցանց ռեսուրսներ,
սոցիալական
լրատվամիջոցներ,
հաղորդակցություն,
տարածում

Տեխնիկական
հմտություններ,
փոխանակում,
տարածում, առցանց
ռեսուրսների և
սոցիալական
լրատվամիջոցների հետ
աշխատանք,
հաղորդակցություն

90 րոպե

120 րոպե

20 րոպե

CHAPTER 1

ALբաղվեք լեզվաբանական հմտություններով

Օգտագործեք երաժշտություն ՝ օտար լեզու սովորելու համար
Այս գլխի նպատակն է օգնել ձեզ օգտագործել երգեր օտար լեզու սովորելու, ինչպես նաև
տեղական մշակույթին ծանոթանալու համար:
Երաժշտությունն ու երգելը կարող են օգնել ձեզ ավելի հեշտ սովորել օտար լեզու:
Քեզ համար օգուտներն են.
•

Այն ոգեշնչում է հետաքրքրասիրությունն ու երեւակայությունը, երբ բանը հասնում է

օտար լեզվի հայտնաբերմանը: Դուք կարող եք բազմիցս երգ լսել այն հասկանալու
համար, քանի որ ռիթմը «մնում է» ձեզ հետ: Լսողության հաճախակի կրկնությունը
օգնում է ձեզ ծանոթանալ լեզվի հնչյուններին և մեղմացնում է այն անհայտի վախը, որը
ներկայացնում է օտար լեզուն:
•

Վերացնում է այն խոչընդոտներն ու դժվարությունները, որոնց հաճախ բախվում եք,

քանի որ դրանք չեն հասկանում իմաստը կամ անհայտ բառեր ունեն: Բացի այդ, դուք
ազատվում եք քերականության տեսության և կանոնների կողմից ստեղծված սթրեսից և
ճնշումից:
•

Ուսուցման գործընթացը չի դադարում այն բառերի կամ արտահայտությունների

վրա, որոնք դուք կարող եք չգիտել: այն վերաբերում է ընդհանուր լեզվին և չի ներառում
քերականական գլուխների հետ պաշտոնական ուսուցում:
•

Երգերն արտացոլում են մի երկրի (հասարակության) մշակույթը:

Ռիթմը

և

երաժշտությունը

օգնում

են

ձեզ

հաղթահարել

լեզվական

դժվարությունները, քանի որ երգը կարող է առաջարկել լեզվական տարրերի լայն
տեսականի, ինչպիսիք են.
-

Դուք կարող եք սովորել նոր բառեր, և ընկերը կարող է առաջարկել թեմատիկորեն

նման բառապաշար, օրինակ ՝ առօրյան, մարմնի մասեր, սիրային ընկերություն և այլն:
-

Կարող եք հասկանալ քերականությունը: Քերականական կանոնները կարող են

օգտագործվել և ավելի հասկանալի լինել, քանի որ դուք կսովորեք դրանք օգտագործել ոչ
միայն վարժություններում և տեքստերում (ինչը սովորաբար դժվար է ուսանողների
համար), այլ նաև երգերի մեջ, որոնք ավելի հեշտությամբ կարող են հիշվել և
7

վերօգտագործվել:
-
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Կարող եք գրավոր մարզվել: Դուք ավելի հեշտությամբ կարող եք հասկանալ, թե

ինչպես են բառերը աշխատում օտար լեզվով (դերանուններ, բայեր, մակդիր ածականներ)
և որն է նրանց տեղը նախադասության մեջ:
-

Կարող եք երգել: Երգերն օգնում են ձեզ օտար լեզվի հարցում: Բոլոր հույզերը,

ինչպիսիք են ժխտումը և հարցը, տարբերվում են լեզվից լեզու և հաճախ դժվարություններ
են ստեղծում: Բացի այդ, երգերը կարող են օգնել արտասանության մեջ, այսինքն ՝ անհայտ
հնչյուններ արտադրելու կարողություն և նախադասության տարբեր բառերը տարբերելու
ունակություն:
-

Դուք կարող եք սովորել նոր մշակույթ: Երգերն ու երաժշտությունը արտացոլում են

հասարակության ապրելակերպը, սովորությունները, ցանկությունները, բարքերն ու
սովորույթները:

Դիտեք տեսահոլովակը: Պատկերը երաժշտության հետ համատեղ օգնում է անգիր սովորել
քերականության, բառերի կամ նույնիսկ հատուկ արտահայտությունների կանոնները:
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Գնա՛ դրան:
•

Խաղալ և զգալ օտար լեզու:

•

Հաճելի մթնոլորտ լսարանի ներսում:

•

Խնդրեք ձեր ուսուցչին մասնակցել:

•

Դա բոլորին մոտիվացնում է:

•

Ձեր նոր ռազմավարությու՞նն է: Դուք ինքներդ կարող եք սովորել:

•

Երաժշտությունը, ռիթմը և մեղեդին կարող են ցույց տալ ձեզ երգի իմաստը:

Որպես օրինակ մենք պատրաստեցինք ձեզ համար 4 տեսակի գործողություններ
Կարող եք ավելին ստեղծել ՝ նոր լեզվով ձեզ և ձեր ընկերներին օգնելու համար: Կարող եք նաև
հրավիրել տեղի ուսանողների:

We played these activities with young people like you. See how much they enjoyed learning
through music!!!

Pomelo IO3 դասընթացների հավաքածու, գլուխ: 1. լեզվական հմտություններ

Սովորեք այբուբենը և հիմնական արտահայտությունները
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Սովորեք այբուբենը և հիմնական արտահայտությունները

Հունարեն լեզվի այբուբենով գրավիչ երգի օրինակ.
https://www.youtube.com/watch?v=ZUrZHF_WBeI
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Գուշակիր նախադասության տոնայնությունը

Միասին ընտրեք երգ, որը նշում է հաստատում, հարց, բացականչություն և ուշադրություն
դարձրեք պրոզոդիային, օրինակ. հունարեն լեզվի համար.
https://www.youtube.com/watch?v=vZU1omwcHxs&list=PL1F_wkucmgXPFz0r3kMQ53Zd1lJjCiz-1
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ACTIVITY 3

Դասարանում - Գրեք ձեր սեփական բառերը

Օրինակ: https://www.youtube.com/watch?v=nAz2ZDUhOCw
Քեզ համար բառերի / բառերի հետ կապված խաղեր, օրինակ. խաչբառեր և այլն.
https://learningapps.org/display?v=pkc52ndh220
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ԱՇԽԱՏԱՆՔ Բազմամշակութային իրազեկման վրա
Փոխադարձ հարգանքը կարող է առաջանալ և զարգանալ միայն միմյանց ճանաչելուց,
նմանություններն ու բազմազանությունները ճանաչելուց, և հետևաբար ՝ գնահատելու այն, ինչ
բոլորը կան, և այն, ինչ բոլորը առաջարկում են աշխարհին.
Սիրու՞մ եք ինչ-որ բան իմանալ ձեր հասակակիցների կյանքի մասին, որոնք բնիկ են ձեր
հյուրընկալող երկրում կամ գալիս են տարբեր վայրերից: Կիսելով, թե ինչպիսի
երաժշտություն են սիրում, ինչպես են սիրում պարել և երգել, հնարավոր է կամուրջներ ստեղծել
ձեր մեջ:
Երկրագնդի
շուրջ
երիտասարդները,
անգամ
մշակութային
տարբերակված
տարբերություններով, ունեն բազմաթիվ կարիքներ և ձգտումներ, որոնք համընդհանուր են,
պատկանում են բոլորին ՝ անկախ մշակութային տարբերություններից these Այս կարիքներից
մեկը երաժշտական արտահայտությունն է. Հաղորդակցվել երաժշտության միջոցով: Ոչ միայն
միասին երաժշտություն ստեղծելու առումով, այլև երաժշտության մասին հաղորդակցվելը, որի
հետ ինքն իրեն նույնացնում է:
Ընդհանրապես, երաժշտությունը մի բան է, որ մենք անում ենք մեզ համար և / կամ անում ենք
այն ուրիշների հետ և նրանց համար, և որն իր հաղորդակցական հատկությունների միջոցով
կարող է մարդկային փոխազդեցության կենսական օղակ ապահովել:
Երաժշտությունը ձեր `որպես երիտասարդ անձի, և ձեր հասակակիցների խմբի հետ կապված
էական մասն է: Ելնելով այս իրողությունից ՝ այստեղ նկարագրված գործունեությունը ձեզ
հնարավորություն կտա ունենալ բազմամշակութային իրազեկություն և օտար լեզուների
ուսուցում:

Ավելի շատ երաժշտություն եք օգտագործում ցանկացած առարկա սովորելու համար,
ավելին ՝ դուք կսովորեք և կպահպանեք այդ առարկան:
Երաժշտությունն ու արվեստը համագործակցություն են հաստատում ՝ մասնակիցներին
ներգրավելով անսամբլների, երգչախմբերի, ընդհանուր երաժշտական նախագծերի
համատեքստում խնդիրների լուծման գործում Արվեստի փորձի միջոցով դուք սովորում եք
աշխատել որպես թիմ, հարգել տարբեր տեսակետներ և տեսնել, որ մարդկանց և
հարաբերությունների գաղափարը կարևոր է:
Ընդհանուր երաժշտական նախագծերը պատկանելության զգացում են ստեղծում `հիմնված
յուրաքանչյուր մարդու առանձնահատուկ ներդրման և մշակույթի հանդեպ հաճույքի և
հարգանքի վրա:
Կարեկցանքը կարող է ստեղծվել փորձի միջոցով, որը մասնակիցներին ստիպում է
ընկալել ուրիշի ըմբռնումը: Հարգանքի նման, կարեկցանքը գալիս է մեկ այլ անձի
հանգամանքները ճանաչելուց և այդ հանգամանքներում իրեն լիարժեք պատկերացնելուց: Երբ
մասնակիցները կիսում են հիշողություններ կամ ձգտումներ, որոնք կարող է առաջացնել
երաժշտության մի կտոր, նրանք դռներ են բացում փոխըմբռնման և նույնիսկ կարեկցանքի
համար
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Երբ փորձեր եք կատարում երաժշտության մեջ դնել սիրված բանաստեղծություն, որը պատկանում
է ձեր խմբի մեկ մասնակցի մշակույթին, և ամբողջ թիմը հավաքվում է առաջացող հարցերին
պատասխանելու, զգացմունքների արտահայտման ընդհանուր զգացողությունը լրացնող
լուծումներ գտնելու շուրջ, դուք սովորեք միմյանց մասին ուղիղ եղանակով, և դուք, անշուշտ,
զվարճացեք և կբարձրացվեք:
Ուստի… մենք պատրաստվում ենք օգտագործել երաժշտություն ներառական մշակույթի
փոխանակման և լեզվի ուսուցման համար:
Որքան շատ եք երաժշտություն օգտագործում ցանկացած առարկա սովորելու համար, այնքան
ավելի շատ եք սովորելու և պահպանելու այդ առարկան:
Մենք կարող ենք պարզել, թե ունենք հսկայական ներուժ երաժշտական գործունեության
միջոցով `օտար լեզուների ձեռքբերման և բազմամշակութային գիտելիքների բարելավման
համար, հատկապես, եթե կարծում ենք, որ յուրաքանչյուր երկիր իր« ստորագրությունն »է դնում
իր երաժշտության մեջ:

Ինչպե՞ս են աշխատում երաժշտություն կոչվող աներեւակայելի արդյունավետ գործիքները:
Մենք հիմա կարող ենք տեսնել, թե ինչպես գործնական առումով կարող ենք կիրառել
երաժշտություն կոչվող այս աներևակայելի արդյունավետ գործիքը:
Կան մի քանի եղանակներ: Մեր փորձը այն է, որ հենց սկսում ենք փորձարկել դրա հետ,
գաղափարներն ազատորեն բխում են մեր ստեղծագործական և բոլոր մասնակիցների
պատկերացումներից:
Ընդհանուր կանոնները և պատրաստումը հետևյալն են
• Եկեք կատարենք երաժշտական ջերմացումներ (ստորև բերված են մի քանի օրինակներ):
• Բոլոր մասնակիցները պատրաստում են իրենց մշակույթի որոշ իրեր, ինչպիսիք են երգը, կարճ
բանաստեղծությունը կամ հասարակ հեքիաթը:
• Եթե որևէ մասնակից նվագում է շարժական երաժշտական գործիք, խնդրում ենք այն բերել
նիստին:
• Եկեք հավաքենք ցանկացած պարզ երաժշտական գործիքներ, որոնք մենք կարող ենք ունենալ.
Մարակներ, ցնցող սարքեր, օվկիանոսի թմբուկ, անձրևի ձող, բամբուկե ֆլեյտա, դափնիներ,
սիմբալներ և ցանկացած այլ:
• Երբ ձեզանից որևէ մեկը ներկայացնում է իր մշակութային իրը, միշտ եկեք քննարկենք խմբի
ներսում, որպեսզի այդ իրը բոլորին հայտնի լինի և օգտագործվի մշակութային արժեքներն ու
ինքնությունը փոխանցելու համար:
• Մենք ասացինք, որ նիստին կներկայացվեն երաժշտության կտորներ (սմարթֆոնները կարող են
օգտագործվել ՝ ստեղծագործությունը լսելի դարձնելու կամ շատ ավելի լավ երգելու համար…), և
այդ կտորները պետք է ներկայացնեն ձեր երկիրը, բայց եթե դուք բերեք մի երաժշտություն, որը
հենց այնպես չէ ձեր երկիրը, և դա, օրինակ, ամերիկյան կամ անգլիական ռոք, էլեկտրոնային, փոփ
կամ այլ մաս է, դա միանգամայն ընդունելի է: Եկեք ընդունենք, որ ցանկացած ժանրում
ներկայացված է ցանկացած տեսակի երաժշտություն: Բայց միշտ մենք պետք է հարցնենք և
քննարկենք, թե ինչու եք զգում, որ այդ երաժշտությունը ներկայացնում է ձեր երկիրը և (կամ) գուցե
ձեր փորձն ու ապրումները ձեր երկրում: Եկեղեցու փորձառությունները, եկեք լսենք այն, ինչ բոլորը
ցանկանում են պատմել իրենց երկրի և իրենց կյանքի մասին ՝ հետևելով այն հոգեվիճակին, որը
երաժշտական նմուշն է ներկայացնում այն բերող մասնակցի համար: Մշակույթը կյանքն է:
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(Նույնը վերաբերում է բանաստեղծություններին կամ հեքիաթներին, որոնք մասնակիցները
կբերեն նստաշրջանին):
• Եթե խմբում ընդունող երկրի լեզվի իմացության աներևակայելի ցածր մակարդակ կա, եկեք
օգտագործենք lingua franca, կամ եկեք խոսակցությունը հարմարեցնենք հիմնական տարրերին,
որոնք կարող են փոխանցվել ժեստերի արտահայտությունների միջոցով և, իհարկե, փորձենք
հիմնական բառերի համար օգտագործել առցանց թարգմանիչներ: (օրինակները կգտնեք Աջակցող
նյութերում / Ռեսուրսներում ստորև նկարագրված գործողություններում):
• Վերջինը, բայց պետք է առաջինը լինի, մենք պետք է ստեղծենք այնպիսի միջավայր, որտեղ բոլորը
իրենց ընդունված և ապահով զգան ՝ արտահայտելու իրենց ով լինելը: Մենք բոլորս երկրի վրա ենք
՝ միմյանցից սովորելու:
Եթե կարողանաք հանդիպել դասարանից դուրս, կարող եք երեկոյան խարույկ կազմակերպել
գյուղական վայրերում… կամ նստել զբոսայգում և ձեր գործունեությունը կատարել դրսում
ԵՐԱՇՏԱԿԱՆ ARԵՐՄՈՒՈՒԹՅԱՆ օրինակներ ՝ նիստը սկսելու համար.
Ռիթմի շրջան
Կանգնեք շրջանագծի մեջ: Մեկ անձ ստեղծում է ռիթմիկ արտահայտություն, որը շրջանագծի շուրջ
փոխանցվում է աջ, մինչև որ այն վերադառնա իրեն (ռիթմը նախաձեռնող անձին): Անձը աջից
հետո սկսում է նոր ռիթմ և այլն, մինչև բոլոր մասնակիցները սկսեն ռիթմ:
Ասա դա տարբեր ձևերով
Շրջանակ կազմեք: Մեկ մարդ ասում է մի
նախադասություն, որը փոխանցվում է յուրաքանչյուր մարդու հետ փոխելով ձայնի, արագության,
բարձրության, շեշտադրության և ռիթմի օրինաչափությունները: Օրինակ:
«Իսպանիայում անձրևը հիմնականում ընկնում է դաշտի վրա»:
Ռիթմի համաժամեցում.
Խումբը կազմում է շրջան: Երբ առաջնորդը (ցանկացած մեկը կարող է լինել) ասում է «սկսիր»,
յուրաքանչյուրը ստեղծում է ինքնատիպ ռիթմ ՝ օգտագործելով ձեռքերը, ոտքերը կամ ձայնը:
Դանդաղ, միմյանց լսելով, խումբը հասնում է մեկ միասնական ռիթմի: Հետո անհատները դանդաղ
սկսում են նոր ռիթմեր, և առաջանում է նոր խմբային ռիթմ:
Անվանեք մեղեդի
Մասնակիցներն աշխատում են զույգ կամ փոքր խմբերում `յուրաքանչյուրի անվան համար մեղեդի
ստեղծելու կամ բոլոր անունները համահունչ դարձնելու համար:
Հաջորդ 3 գործողությունները ձեզ հնարավորություն կտան ձեր խմբում իրականացնել
ձեր բազմամշակութային իրազեկման և օտար լեզուների ուսուցման նախագիծը:
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Մշակութային իրերի հետ համատեղ ՝ ընդհանուր երգի բառեր ստեղծելու համար
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ACTIVITY 6

Երգի բառերը թարգմանեք ընդունող երկրի լեզվով և մեկ գաղթական լեզվով

Առցանց թարգմանիչների օրինակներ.
https://translate.google.com/
https://translation2.paralink.com/
https://www.online-translator.com/
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ACTIVITY 7

Ստեղծված երգը միասին երգելը և նվագելը
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ԿԱՏԱՐԵԼ ՁԵՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ Հմտությունները
Օգտագործեք ձեր տեխնոլոգիական հմտությունները ամբողջությամբ:
Ուսուցման հավաքածուն ձեզ արդեն տվել է հստակ հիմնավորում այն մասին, թե ինչպես
երաժշտության օգտագործումը կարող է օգտակար լինել լեզվի դասարանում: Մուլտիմեդիայի
օգտագործումը կարող է դա էլ ավելի տանել: Մուլտիմեդիան մեր համատեքստում նշանակում է
աուդիո և վիդեո օգտագործումը ձեր երգը ձայնագրելու համար: Դուք կկարողանաք գրանցել
ձեր արտադրանքները և կիսվել արդյունքները Եվրոպայում:

Մտեք աուդիո և վիդեո ձայնագրություններ
POMELO նախագծում մենք ակնկալում ենք, որ ամբողջությամբ կօգտագործեք ձեր
տեխնոլոգիական հմտությունները: Ձայնագրեք ձեր երգերը ՝ միայն տեսանյութով կամ աուդիոով,
և հպարտորեն կիսվեք դրանցով: Ստորև կգտնեք բազմաթիվ գաղափարներ և խորհուրդներ, թե
ինչպես կատարել հիանալի ձայնագրություններ և գործողություններ, որոնք կօգնեն ձեզ
կատարելագործել ձեր տեխնիկական հմտությունները:
Աուդիո ձայնագրման տեխնոլոգիան դարձել է շատ մատչելի և օգտագործման համար դյուրին:
Modernամանակակից բջջային հեռախոսների մեծ մասն ունի աուդիո ձայնագրելու
ֆունկցիոնալություն: Ներկառուցված խոսափողերով և նպատակային աուդիո ձայնագրիչներով
տետրերը կարող են օգտագործվել ձեր երաժշտությունը ձայնագրելու համար:
Ձայնագրությունները
կարելի
է
հեշտությամբ
վերբեռնել
և
տարածել:
Աուդիո
ձայնագրությունները լավ տարբերակ են, եթե գաղտնիության խնդիր է առաջանում, և դուք չեք
ցանկանում ցուցադրվել էկրանին:
Տեսանկարահանումներն այժմ հեշտ և տարածված են, շատ սմարթֆոններ ունեն ներկառուցված
High-Definition տեսախցիկ: Ոմանք ներկառուցված են խմբագրման ծրագրակազմ, որպեսզի դուք
կարողանաք
անմիջապես
կատարել
փոփոխություններ
ձեր
արձանագրածի
մեջ:
Տեսաձայնագրություններն ակնհայտորեն ավելի հետաքրքիր և գրավիչ են, քան աուդիո
ձայնագրությունները, բայց ավելի շատ ժամանակ և խնամք է պետք, եթե ցանկանում եք ավելի
բարդ տեսահոլովակներ պատրաստել:

չպե՞ս պատրաստել աուդիո ձայնագրություն և երաժշտական տեսահոլովակ:
Ինչպես կատարել աուդիոձայնագրություն
Ձեր երաժշտությունը ձայնագրելը համեմատաբար պարզ է, և այն իսկապես քիչ
նախապատրաստման կարիք ունի: Լուծման ամենակարևոր խնդիրը վերաբերում է այն
տեխնոլոգիային, որը դուք ցանկանում եք օգտագործել: Առաջին հերթին անհրաժեշտ է
ուսումնասիրել առկա տեխնոլոգիան և համարձակություն գտնել դրանք ուսումնասիրելու և
օգտագործելու համար:
Աուդիո ձայնագրությունը երեք քայլով:
1. Պատրաստեք ձեր ձայնային սարքավորումները. Խորհուրդ է տրվում կատարել փորձնական
ձայնագրություն նախքան ձեր երգը ձայնագրելը: Համոզվեք, որ բավականաչափ մոտ եք
խոսափողին, որպեսզի ձայնի որակը պարզ լինի: Լիցքավորեք մարտկոցը նախքան գործարկելը,
որպեսզի չսահմանափակվեք էլեկտրամատակարարմամբ.
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2. Ձայնագրեք ձեր երգը. Racticeբաղվեք ձեր երգով և ապա ձայնագրեք այն: Համոզվեք, որ
ձայնագրության ընթացքում չեք դիպչում խոսափողին. սա կարող է ստեղծել անցանկալի
ձայներ: Սեղմեք ձայնագրման կոճակը բավականին շուտ ՝ ձայնագրությունը սկսելու համար,
և բավական ուշ ՝ այն դադարեցնելու համար ՝ համոզվելով, որ ոչ սկիզբը, և ոչ էլ վերջը
բացակայում են:
3. Ստուգեք ձեր ձայնագրությունը. Ավարտելուց հետո կարող եք ստուգել ձայնագրման որակը:
Նվագարկեք այն և համոզվեք, որ ներառված է ամբողջ երգը: Եթե արդյունքներից գոհ չեք,
պարզապես վերադարձեք 2-րդ քայլին և կրկին գրանցեք այն:
Ինչպես պատրաստել երաժշտական տեսահոլովակ
Ձեր երաժշտությունը ձայնագրելը համեմատաբար պարզ է, և այն իսկապես քիչ
նախապատրաստման կարիք ունի: Ամենակարևոր կետը `որոշելու համար, թե որ տեխնոլոգիան
(տեսախցիկներ, խմբագրման ծրագրեր, խոսափողեր, համակարգիչներ) եք ուզում օգտագործել:
Նախ ուսումնասիրեք, թե ինչ տեխնոլոգիա կա:
Ինչպես աուդիո ձայնագրությունները, օգտագործեք արդեն եղած տեխնոլոգիան: Տեսանյութերի
արտադրության առաջին քայլը էլեկտրոնիկայի հաջորդ խանութ չգնալն ու ժամանակակից
տեսախցիկ գնելն է: Անշուշտ, դուք արդեն ունեք մի սարք, որն ունակ է տեսանկարահանել: Սա
կարող է լինել տեսախցիկ `տեսախցիկի գործառույթով, սմարթֆոն` տեսախցիկով կամ
նպատակային կառուցված տեսախցիկ: Այս բոլոր տեխնոլոգիաները հարմար են: Տեխնոլոգիայի
որակը շատ կարևոր չէ, քանի որ դա մեր մոտեցման նպատակը չէ: Բայց պետք է համոզվեք, որ
ձայնի որակը այնքան լավն է, որ ձեր բառերը հեշտությամբ հասկանան:
Եթե ձեռքի տակ ունեն տեսանկարահանման ավելի շատ տեխնոլոգիա, երգերը ձայնագրելու
համար կարող եք վարձել տարբեր մասերի կամ ձեր թիմի անդամների: Այսպիսով, ծրագրի
խնդիրները կբաշխվեն ավելի շատ մարդկանց միջև:
1.

Կազմակերպվեք: Առաջադրանքներ դնելը. Եթե ցանկանում եք ծրագրի մեջ ներառել
տեսանյութերի արտադրությունը, ապա խորհուրդ է տրվում հաշվի առնել ձեր ծրագրի
մանկավարժությունը: Լավ գաղափար է, որ դուք աշխատում եք փոքր թիմերում, դա ձեզ
կստիպի քննարկել այն, ինչ ցանկանում եք անել, և կօգնի ձեզ ավելին իմանալ արտադրության
գործընթացի մասին: Օգտակար է նաև նախապես քննարկել, թե ինչպես և ինչ եք ցանկանում
արձանագրել: Կոպիտ պլանը կամ սյուժետային սալիկը կարող է օգնել ավելի լավ պատկերացնել
հնարավոր առաջիկա արտադրության մասին: Մենք խորհուրդ ենք տալիս կառուցել
պլանավորված մոտեցում, այլ ոչ թե պարզապես փախչեք տեսախցիկներով և վերադառնաք
շատ նյութերով, որոնք հաճախ օգտագործման համար դյուրին չեն:

2. Խցիկ, արտադրության ժամանակ: Տեսագրությունը կարող է հրաշալի ստեղծագործական
գործընթաց լինել: Համոզվեք, որ ստեղծագործական եք. Փորձեք օգտագործել տեսախցիկը բոլոր
ձևերով, փորձեր կատարել նկարների շրջանակի վրա, ինչպես է տեղափոխվում տեսախցիկը և
ուսումնասիրել տեսախցիկի տարբեր դիրքեր և բարձունքներ:
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Ձեր տեսանյութը ձայնագրելու համար առաջարկում ենք հետևել այս քայլերին.
• Նկարահանումների նախապատրաստում. Համոզվեք, որ ձեր տեսախցիկը / տեսագրող սարքը
լիցքավորված է, և ձեր ձեռքին կա հիշողության բավարար պահեստ:
• Ձայնագրեք տեսանյութը. Ձայնագրեք ձեր երաժշտական հոլովակը միանգամից: Ինչպես
աուդիո-ի դեպքում, համոզվեք, որ սեղմել եք ձայնագրման կոճակը բավականին շուտ ՝
ձայնագրությունը սկսելու համար, և բավական ուշ ՝ ձայնագրությունը դադարեցնելու համար ՝
երգը չկտրելուց Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք ձայնագրել ձեր հոլովակը մեկից ավելի
անգամ և այն հետագայում շարել խմբագրման փուլում: Դուք չպետք է կանգնեցնեք ձայնագրիչը
և կատարեք հետադարձումներ, կրկին խմբագրման գործընթացում կարող եք կտրել անցանկալի
կամ ավելորդ բաժինները:
• Ստուգեք ձեր տեսանյութը. Անմիջապես ստուգեք ձեր երաժշտական հոլովակը: Եթե դուք
երջանիկ չեք, կրկնեք ձեր ձայնագրությունը:
Ձեր տեսանյութի խմբագրում: Խմբագրումը կարող է հետագա տանել ձեր երաժշտական
տեսանյութի հաղորդագրությունն ու որակը: Վերնագրերն ու կրեդիտները կարող են օգտակար
տեղեկություններ ավելացնել, իսկ ենթագրերը կարող են ամրապնդել լեզվի ուսուցման
գաղափարը: Կարիք չկա ձեռք բերել թանկարժեք խմբագրման ծրագրակազմ: Movie Maker- ը և
iMovie- ն բավական են գործը սկսելու համար:
Ինչպե՞ս եք վերաբերվում խմբագրմանը: Բոլոր տեսագրությունները ավարտելուց հետո դրանք
պետք է փոխանցվեն համակարգչին: Դա կարող է կատարվել կամ քարտի փոխանցմամբ կամ
USB կապով: Ապա դուք պատրաստ եք ներմուծել բոլոր տեսահոլովակները և սկսել
խմբագրումները: Ընտրեք տեսահոլովակները, որոնք ցանկանում եք օգտագործել, փոխեք կարգը,
աշխատեք յուրաքանչյուր հոլովակի երկարության վրա և ավելացրեք վերնագրեր: Ուրախանալուց
հետո կարող եք կրկին արտահանել տեսանյութը և տարածել այն առցանց:

Նախքան ձեր սեփական տեսահոլովակը ձայնագրելը դիտեք POMELO թիմի
պատրաստած տեսանյութը:
Չեխիայի ՊԵԼԻԿԱՆ լեզվի դպրոցում չեխերենի ուսանողների հետ աշխատանքները փորձարկելիս
արված տեսանյութը.

Pomelo IO3 դասընթացների հավաքածու, գլուխ: 3. Բարելավեք ձեր տեխնիկական հմտությունները
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Գրանցեք մեկ կրակոց
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Գրանցեք մեկ կադր և ավելացրեք վերնագրեր և ենթագրեր
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Գրանցեք ավելի շատ նկարներ և խմբագրեք այն բոլորը միասին

23

CHAPTER 4

Կիսվելու արկածախնդրություն
Երաժշտությունը պետք է տարածվի:
Երաժշտությունն ունակ է կապել մարդկանց միասին ՝ փոխակերպելով միայնակ անհատներին
համակարգված հավաքականության մեջ, որը, օրինակ, տվյալ պահի կիսում է նույն
զգացմունքները, որոնք փոխանցում է երաժշտական հետքը:
Եկեք պարզապես մտածենք մի համերգի մասին, երբ հազարավոր մարդիկ, ովքեր միմյանց չեն
ճանաչում և ովքեր, հավանաբար, այլևս չեն հանդիպելու, չեն երգելու և միևնույն ժամանակ
կպարեն այնպիսի երգ, որը նրանց ինչ-որ կերպ հուզում է (ֆիզիկապես և հուզականորեն):
Փաստորեն, ենթադրվում է, որ եթե հազարավոր տարիներ առաջ մեր նախնիները սկսել են
երաժշտություն մշակել, դա հենց այն «թիմային կազմի» ազդեցության պատճառով է, որը
թողնում է մարդկանց վրա `խթանելով ավելի մեծ խմբերի ավելի լավ և հեշտ« համակեցությունը
»:
Ավելին, իրենց երաժշտության միջոցով երաժիշտներն իսկապես կարող են արտահայտել իրենց
զգացմունքները, նույնիսկ այլ ձևերով, որոնք երբեք հնարավոր չեն լինի: Իրականում, երբ դու երգ
ես նվագում (մանավանդ, եթե այն դու ես գրել) դու հնարավորություն ունես ուղղակի և
«ինտուիտիվ»
եղանակով
արտահայտելու
բարդ
զգացմունքներ
և
փոխանցելու
հասկացություններ, որոնք, հավանաբար, նույնիսկ լիովին տեղյակ չես, գալիս ես ուղղակիորեն
քո ենթագիտակցությունից:
Վերջապես, երաժշտությունն օգնում է մարդկանց հաղթահարել մեր կյանքի նույնիսկ
ամենադժվար պահերը: Տխրություն, ցասում, սրտի ցավեր, մենակություն, միշտ էլ կան
երգեր (և յուրաքանչյուրն ունի իր սեփականը), որոնք կարծես գրվել են հենց այդ
պահերի և զգացմունքների համար: հավանաբար այն պատճառով, որ հեղինակները հենց
այդ հույզերն էին զգում, երբ գրում էին այդ երգերը ՝ իրենց ցավը մեղմելու համար: Այսպիսով,
անպատասխանաբար, այդ երգերը մեզ ավելի լավ են զգում, գուցե հենց այն բանի համար, որ
նրանց լսելիս հասկանում ենք, որ մենք մենակ չենք, և ինչ-որ մեկը զգացել է մեր նույն հույզերը:
Այնուամենայնիվ, մարդկանց կյանքի վրա այս դրական ազդեցությունն ունենալու համար
երաժշտությունը պետք է լինի մեկ նախապայման ՝ այն պետք է կիսվի:
Հետևաբար, երբ փորձ կատարեք մի լավ երգ գրելու, այն ձայնագրելու և, գուցե, նույնիսկ
տեսահոլովակ նկարահանելու վրա, շատ ափսոս կլինի, եթե այն չկիսեք հնարավորինս շատ
մարդկանց հետ:
Ավելին, միայն այլ մարդկանց հնարավորություն տալով լսել այն, ինչ հասկացաք, որ կարող եք
ստանալ նրանց արձագանքները, նույնիսկ նրանց քննադատությունը, որպես պատասխան ՝
հնարավորություն ստանալով կատարելագործվել որպես երաժիշտ:
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տարածել ՝ օգտագործելով տարբեր ալիքներ և հարթակներ
Եթե երաժիշտները երբեք չհրապարակեին իրենց ջանքերը, նրանք երբեք չէին համախմբի
մարդկանց, նրանք չէին փոխանցի իրենց զգացմունքները այլ մարդկանց և, իհարկե, չէին աջակցի
մեզ, երբ մենք մեզ վատ զգանք:
Կարող եք կիսել ձեր աշխատանքը ՝ օգտագործելով տարբեր ալիքներ և հարթակներ, և դրանցից
յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունները. նախքան ձեր համատեղ օգտագործման
ռազմավարությունն ընտրելը, նախևառաջ պետք է լիովին հասկանաք, թե ովքեր են ձեր երգերի
թիրախները և որոնք են այն նպատակները, որոնց ցանկանում եք հասնել ՝ կիսելով դրանք: Այս
հարցերին պատասխանելուց հետո կկարողանաք ընտրել երաժշտության փոխանակման
ռազմավարություն, որը լավագույնս համապատասխանում է ձեր կարիքներին և նպատակներին:

Երբ որոշվի, որ ձեր երաժշտությունը կիսելու համար օգտագործվող ալիքները, դուք պետք է սկսեք
մտածել հանրության շրջանում ձեր հետքերի տարածումն էլ ավելի մեծացնելու ճիշտ ձևի մասին:
Ներկայումս մեծ լսարանի նկատմամբ ձեր ստեղծագործությունները կիսելու լավագույն և
ամենահեշտ ձևը սոցիալական ցանցերն են:
Փաստորեն, օրինակ, ձեր երգերի հղումները սոցիալական լրատվամիջոցներում տարածելը պարզ
և արդյունավետ միջոց է դրանք տարածելու և լայն հասարակությանը հայտնի դարձնելու համար:
Բացի այդ, յուրաքանչյուր սոցիալական լրատվամիջոց ունի իր առանձնահատուկ
առանձնահատկությունները, որոնք պետք է հաշվի առնվեն ձեր «հաղորդակցության» կամ
«տարածման» ռազմավարությունը պլանավորելիս:
Օրինակ, Instagram- ը կենտրոնացած է պատմվածքների վրա, և մարդիկ սիրում են
պատմություններ. Հետաքրքիր պատմություն պատմելը հիանալի միջոց է ձեր լսարանի հետ
հուզական կապ ստեղծելու համար: Տեսողական բովանդակության փոխանակումը մեր
հանդիսատեսին տեղյակ պահելու ամենալավ միջոցն է, թե ինչ է ձեր երաժշտությունը և
հարաբերություններ ստեղծելու ձեր հասարակության, հատկապես երիտասարդների հետ: Սա է
պատճառը, որ դուք պետք է կենտրոնանաք զգացմունքների, այլ ոչ թե հենց դրանց արդյունքների
վրա և խթանեք և կիսեք ձեր գործունեության բոլոր հաջող արդյունքները:
Ավելին, գրավիչ և որակյալ նկարները և որոշակի հեշթեգերի օգտագործումը կարևոր է ձեր
հաղորդագրությունների

հաջողության

համար,

ուստի

փորձեք

լինել

հնարավորինս

«պրոֆեսիոնալ» ՝ կապված ձեր տեղադրած տեսանյութերի և պատկերների որակի հետ:
Փոխարենը Facebook- ը թույլ է տալիս ավելի լավ «ավանդական» հաղորդակցություն ունենալ
հանդիսատեսի հետ `հնարավորություն տալով նաև կիսել ավելի երկար տեսանյութեր և ավելի
շատ ռեսուրսների տիպաբանություն, այլ ոչ թե պարզապես նկարներ և (կամ) կարճ տեսանյութեր:
դա, անշուշտ, կարող է օգտակար լինել, երբ փորձում են հավատարիմ երկրպագու զարգացնել ՝
օգտագործելով նաև հնարավորության դեպքում վիրուսային տարբեր նախաձեռնությունները,
որոնք միտում ունեն տվյալ պահին:
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Spotify- ը և iTunes- ը: հավանաբար աշխարհի ամենակարևոր հոսքային հարթակները: Այս
պլատֆորմներում
նկարահանվելը,
անկասկած,
արվեստագետներին
տալիս
է
«պաշտոնականության» զգացում `կիսելով (թվային) բեմը աշխարհահռչակ յուրաքանչյուր
երաժշտի հետ:
Unfortunatelyավոք, ձեր մեղեդիները այս հարթակներում վերբեռնելու համար հարկավոր է արդեն
ունենալ առնվազն դիստրիբյուտոր:
Ավելին, այս պլատֆորմները ուղղված չեն նորեկների վրա, ուստի նոր երաժիշտների համար
կարող է ավելի դժվար լինել այդ ծառայությունների միջոցով պատշաճ կերպով «առաջ գալ»:
Այնուամենայնիվ, iTunes- ը հնարավորություն է տալիս ձեր fanbase- ին աջակցել ձեր
աշխատանքին, նաև ֆինանսապես ՝ ձեռք բերելով ձեր երաժշտությունը:
Bandcamp: Այս պլատֆորմը նախատեսված է աջակցելու անկախ և դեբյուտային / զարգացող
արվեստագետներին ՝ նաև ֆինանսական տեսանկյունից: Երաժիշտների համար գրանցումն
անվճար է: Այն օգտվողները, ովքեր ցանկանում են երաժշտություն լսել և զարգացող
արվեստագետներ հայտնաբերել, հնարավորություն ունեն անվճար ունկնդրելու մեկ երգ,
այնուհետև նրանք ստիպված են լինում գնել միայնակ սաունդթրեքները կամ ալբոմը ՝
երաժշտություն շարունակելու ունակությամբ:
Անհատական կայք կամ բլոգ: ձեր սեփական կայքէջի կառուցման հետ կապված խնդիրները
չանտեսելու տարբերակ ՝ ձեր կատարած երաժշտությունն ու ստեղծագործությունները
վերբեռնելու համար: Բացի ձեր աշխատանքները հյուրընկալող հարթակի նախագծման հարցում
ավելի մեծ ազատություն ունենալուց, դուք նաև հնարավորություն կունենաք ձեր լսարանին
ավելին պատմել ձեր մասին ՝ կայքի անհատականացվող բաժինների միջոցով, ինչպիսիք են ՝ «իմ
մասին» կամ «նորություններ»; ֆորում կարող է իրականացվել նաև ձեր ունկնդիրների միջև
հաղորդակցությունը խրախուսելու և, իհարկե, ձեզ այլ գործիք տրամադրելու միջոցով, որի
միջոցով կարող եք համագործակցել նրանց հետ:
Ինտերնետում կան մի քանի վեբ կայքեր անվճար կամ անհավատալիորեն էժան, որոնք կարող
եք օգտագործել ձեր անհատականությունն ու երաժշտությունն արտացոլող կայք ստեղծելու
համար:

Նախքան ձեր գլուխգործոցը կիսելը, ինչ տեսանյութ է պատրաստել POMELO թիմը:
Այս տեսանյութը պատրաստվել է POMELO թիրախային խմբերի կողմից: Սիցիլիայում արևոտ
կեսօրին մի խումբ երիտասարդներ ներգրավվել են ստեղծագործական դասընթացների ՝
օգտագործելով իրենց թվային հմտությունները: Նրանց ձեռքին տվեցին մի տեսախցիկ, որն
օգտագործելով զտիչներ և այլ անվճար տեխնոլոգիաներ, նրանք ստացան այս արդյունքը ՝
նպատակ ունենալով միայն իրենց հույզերը կիսելու հաճույքը:
Pomelo IO3 դասընթացների հավաքածու, գլուխ: 4. Կիսվելու արկածը
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Կիսվիր դրանով!
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Training Kit for Local and Migrant Young People is an educational tool dedicated to young people
for the purposes of the foreign language classes with emphasis on intercultural exchange between
the two groups: migrants and locals. The objective of POMELO project is to design and develop
the content for the educational methods of acquiring new language through music with the
emphasis on the cultural component, by providing the migrants and locals with the answer to the
basic question on how to work with language through music.

https://pomelo-project.eu/
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