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Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им 

за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА  

За извънкласни дейности за интереси. 
Наименование на групата Иконопис. 

I. Цели: 

- Изработване и декориране на предмети и елементи, използвани в църковната утвар / 

позлатяване на резбован елемент за иконостас, позлатяване на рамка, позлатяване на 

икона/ -Усвояване различните техники на позлата. - Запознаване с културното наследство 

на тревненската иконописна и резбарска школа. -Запознаване с културното наследство на 

византийската иконопис. 

II. Очаквани резултати: 

- Притежаване на допълнителни знания и умения за прилагане на различни техники на 

позлатяване, гравиране, полиране, синайска нимбова позлата, позлатяване на релеф. -

Познаване и съпоставяне на културно- историческото наследство на различните иконописни 

школи и течения , използваните от тях прийоми, техники и материали.  
 
III. Разпределение на съдържанието 
 

№ по 
ред 

Тема / Ядро на учебното 
съдържание 

Дата на 
провеждане 

Място на провеждане 
Брой 

часове 

Начал
ен 
час 

1. 
Запознаване и различаване на 
византийската иконописна школа и 
нейните характерни особености. 

03.11.2016 Ателие"Иконопис" 3 13:00 

2. 
Запознаване и различаване на 
руската иконописна школа и нейните 
характерни особености. 

04.11.2016 Ателие"Иконопис" 3 13:00 

3. 
Запознаване и различаване 
особеностите на българските 
иконописни школи . 

10.11.2016 Ателие"Иконопис" 3 13:00 

4. Техника и технология на позлатата. 
Креди. Видове креди. 

11.11.2016 Ателие"Иконопис" 3 13:00 

5. 
Техника и технология на позлатата. 
Миксиони. 

17.11.2016 Ателие"Иконопис" 3 13:00 

6. 
Техника и технология на позлатата. 
Полимент. 

24.11.2016 Ателие"Иконопис" 3 13:00 

7. Техника на гравюрата, видове. 01.12.2016 Ателие"Иконопис" 3 13:00 

8. 
Направа на грунд, и грундиране на 
основа за позлата. 

12.12.2016 Ателие"Иконопис" 4 13:00 

9. Идеен проект, и изработване на 
копирка. 

19.12.2016 Ателие"Иконопис" 5 09:45 

10. Направа и полагане на полимент 12.01.2017 Ателие"Иконопис" 5 13:00 

11. Полиране на злато. 19.01.2017 Ателие"Иконопис" 5 13:00 

12. 
Запознаване и прилагане на 
различни методи и техники на 
гравиране. 

26.01.2017 Ателие"Иконопис" 4 13:00 
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13. 

Развиване на организационни и 
кураторски умения, за успешно 
презентиране на идеи и 
произведения в областта на 
изкуството. 

02.02.2017 Ателие"Иконопис" 5 09:00 

14. Позлатяване на резбован елемент. 13.02.2017 Ателие"Иконопис 3 09:45 

15. Позлатяване с миксиони. 20.02.2017 Ателие"Иконопис" 4 09:35 

16.  

Полагане на бои върху злато. 
Запознаване с техниките пробастар 
и асист 

27.02.2017 Ателие"Иконопис" 3 09:35  

17. Завършване в цвят. 06.03.2017 Ателие"Иконопис" 3 09:35 

18. Завършване в цвят. Лакиране. 13.03.2017 Ателие " Иконопис" 3 09:35 

19. Демонстрация на творческия процес 
по проекта. 

07.05.2017 Ателие " Иконопис" 3 10:00 

20. Изложба и презентация . 30.05.2017 Кабинет " История на 
изкуството" 

2 14:00 

Общо :   70  
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