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Erken çocukluk,okul öncesi, ilkokul ve ortaokul 
çağındaki çocuklar için hazırlanmış, Amerika başta 
olmak üzere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, 
Çin, Japonya, Hindistan, Güney Afrika, Almanya, 
İngiltere, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde okul 
(milletlerarası okullar, kolejler,devlet okulları), sanat 
merkezleri ve müzik atölyelerinde uygulanan 
uluslararası 1 - 13 yaş Erken Dönem Müzik Eğitimi.

ProdigiesMusic Eğitimi alan öğrenciler, eğitim sonun-
da deskbelleri ile çalabilecekleri engin bir repertuara 
sahip olmanın yanında, edindikleri tekniği piyano 
başta olmak üzere ukulele, recorder (blok flüt), 
perküsyon (vurmalı çalgılar) gibi birçok enstrümana 
entegre edebilmektedir.

Her bir ders için özel hazırlanmış, eğlenceli animasyonlarla Temel Solfej Eğitimi alan öğrenciler, 3(üç) haftanın sonunda 
Ritim - Tartım, 8(sekiz) haftanın sonunda  Dikte - Duyma çalışmalarının yanında, belirli aralıklarla Beste - Kompozisyon ve 
Hand- Sign melodi çalışmaları ile müzikal becerilerini en üst düzeye çıkarabilmektedir.

Sadece bir müzik ve nota eğitimi olmayan ProdigiesMusic, öğrencilere erken öğrenme çağında enternasyonel müzik 
anlayışıyla tanışma, İngilizce’yi müzik alanında da kullanarak doğal süreçte yabancı dilini pekiştirme, sistematik biçimde 
ilerleyen eğlenceli müfredat yapısı ve Prodigies Deskbellerin kusursuz (440 Hz) soundları ile bütüncül bir müzik ve nota 
eğitimi imkanı sunmaktadır.

PRODIGIESMUSIC SYSTEM
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PRODIGIESMUSIC FELSEFESİ

   Müziği Sadeleştirme ;
Prodigies, müziği öğretmek için sayıları, renkleri, 
solfej isimlerini ve şifreleri kullanır. Bu teknik, müziği 
karmaşık yapıdan uzaklaştırır, müziğin temellerini 
öğrenmek için daha basit ve anlaşılır hale getirir.
   
   Bireysel Notalara Maruz Kalma ;
Çocuklar işitsel gelişimleri için, kritik dönemleri 
boyunca bireysel notalara ve küçük nota gruplarına 
odaklanır. Bu durum, çocukların genel formlarını 
kazandıkları yıllarda tipik bir piyano dersinden daha 
fazla müzikal öğrenmeye izin verir.

   Hatasız Öğrenme  ;
Prodigies çocuklar için renkli, erişilebilir ve eğlenceli müzik derslerinden oluşmaktadır. Video serileri uyum içinde şarkı söyle-
meye, ses perdesi ve ritim için iyi bir his geliştirmeye yönelik pratik bir yaklaşıma odaklanmıştır.

ProdigiesMusic Sistemi, çocukların çalınan ve duyulan notaların hangi notalara ait olduğunu hisseden kulağa (Absolute 
Pitch) sahip olmalarını ve bu becerilerini geliştirmelerini sağlar.
   
   Beyin Temelli Müzik Öğretimi ;
ProdigiesMusic Sistemi, el işaretleri ile solfej yapılarak kinestetik öğrenmeyi sağlar. Müziğin sayılarla (scale degrees), nota 
isimleriyle (C,D,E), el işaretleri ve renklerle (Hand-Sign & Colours) öğrenilmesini sağlar. 
   
   Müziğe Kolay Erişebilme ;
ProdigiesMusic Sisteminde çalınması kolay enstrümanlar (deskbell, boomwhackers,xylophone, resonator bells v.b.), 
konseptler ve video animasyonlar müziği daha erişilebilir hale getirir.
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VİDEO-ANİMASYON 
DERSLERİ

PERFORMANCE TRACKS

ProdigiesMusic, çocukların müziğin dilini öğrenmesi-
ni kolaylaştıran eğlenceli bir TV şovunun görünümü-
ne ve havasına sahiptir.

   Büyük görseller ve basit  konsept.

   El işaretleri (hand-sign) ile ezberleme, dikkat ve  
derse katılım.

   Hatasız bir öğrenme için minimum bir alana odak-
lanmış uygulama.

Çoklu enstrümanlar ve çocuklar için tasarlanmış renkli 
notalar içeren öğretmensiz video serisidir.
   
   Deskbeller, boomwhackers, xylophone ve resonator 
bells ile çalınan melodi bölümü.
   
   Piyano ile eşlik yapılan akorlar bölümü.
   
   El işaretleri (hand-sign) ile solfej ve ritim eşlikleri 
bölümü.
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DERS PLANLARI & MÜFREDAT

DERS SÜRECİ

ProdigiesMusic Eğitim Programında, her ders için be-
lirlenmiş, objective (amaçlar), overview (genel bakış) 
essential question (önemli soru), instruction tips 
(talimat ipuçları), materials (araç - gereçler), table 
of contents (içindekiler), complementary activities 
(tamamlayıcı faaliyetler) başlıkları ve açıklamaları 
verilmiş bölümlerin yanında, video annotations 
bölümü ile ders animasyonlarının nasıl bir interaktif 
işlenişle yapılacağı belirtilmiştir.

ProdigiesMusic Eğitim Programında, her hafta dersler 
haftalık bir plan dahilinde işlenir. 

Prodigies Playground Sistemi içerisinde teach bölü-
münde derslerin nasıl işleneceğine dair eğitmenlere 
kılavuz ders planları sunulmuştur.

Bir ders içerisinde işlenecek her bir bölümde hangi 
aktivitelerin yapılacağı, chapterbooks içerisinde yer 
alan hangi çalışma sayfalarının nasıl yapılacağı konu-
sunda bilgilendirmeler belirtilmiştir.
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YIL SONU GÖSTERİLERİ

PROGRAMLAR

ProdigiesMusic Eğitimi’nin 4(dört) temel seviyesini 
bitiren öğrenciler ProdigiesMusic eserlerinden oluşan 
yıl sonu gösterisi sunarlar.

ProdigiesMusic performance track altyapıları ile 
sergilenen yıl sonu gösterileri, hand - sign, 
ritim - piyano eşlikleri, boomwhackers, deskbell, 
xylophone ve resonator bells enstrümanları eşliğinde 
zengin bir şova dönüşür.

Playtime Prodigies

Temel Eğitim Programları Yardımcı Programlar

Holiday Prodigies

PsP MelodiesPreschool Prodigies

Primary Prodigies Performance Prodigies

Ukulele Prodigies Listening

Recorder Prodigies Games
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Playtime Prodigies Programı, 1-3 yaş arası çocuklar 
için hazırlanmış ve içeriğinde Prodigies Songs, 
basit formda yeniden düzenlenmiş klasik müzik 
eserleri ve bir Prodigies klasiği olan Sweet Beets 
ritim dersleri bulunur.

Bu bölümde küçük yaş grubu öğrenciler ve 
ebeveynleri için 1(bir), 2(iki)  veya en fazla 3(üç) zille 
çalınacak şarkılara yer verilmiştir.
Dersler, Prodigies Eğitmenleri, ebeveyn ve çocuk-
larla beraber devam eder.

Sertifikasyon : Playtime Prodigies Programı’na 
katılan çocuklara ve ebeveynlere program sonunda 
katılım belgesi sunulur.

Playtime Prodigies içeriğinde yer alan çalışmalardan 
bazıları ;

Sweet Beets ( Beet & Cherry)
Campfire Song
Sweet Beets ( Beet& Shh)
Vivaldi’s Spring
Do,Mi,Sol Signs

Sweet Beets ( Beet & Melon)
Beethoven’s 5th
I’m a Nut
Sweet Beets ( Beet & Watermelon)
Meteor Man 

PROGRAMLAR

Playtime Prodigies (1-3 Yaş) 8-12 1 Gün * 1 Ders Saati 6 Ay

ÖĞRENCİ SAYISI HAFTALIK DERS SAATİ PROGRAM SÜRESİ
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4-6 yaş ve 7-13 yaş arası çocuklar için hazırlanmış bir 
eğitim programıdır.Toplam 8(sekiz) seviyeden oluşur. 
4-6 yaş grubundaki öğrenciler Preschool Prodigies 
programını 3(üç) yılda, 7-10 yaş grubundaki öğren-
ciler 2(iki) yılda, 11-13 yaş grubundaki öğrenciler ise 
1(bir) yılda tamamlarlar.

Programda her hafta video animasyonlarla yapılan 
solfej derslerinin ardından, Prodigies 
Chapterbookslarla egzersiz çalışmaları yapılır. 
Chapterbooks egzersizlerinden sonra ise 
performance track ile yine ilgili animasyon, deskbeller 
eşliğinde track formunda çalınır.

Sertifikasyon :Preschool Prodigies Seviyesinin 1. Yılını (Grade 1/Preschool) ve 2. Yılını (Grade 2/Preschool ) bitiren öğrenciler, 
eğitim gördükleri yılı kapsayan değerlendirme (assesment) sınavlarında başarılı oldukları takdirde, Seviye Sertifikalarını 
(Certificate of Grade) almaya hak kazanırlar.
Kazanım :
   Preschool Prodigies programının 1. yılını bitiren öğrenciler bir octave içinde yer alan seslerle deskbellleri çalarak ve 
hand - sign yaparak solfej yapar, sesleri, akorları (C Major - G Major) tanıyarak dikte gelişimini tamamlar, ritim ve tartım 
çalışmalarında ise 4’lük, 8’lik, 16’lık nota değerlerini kavrar, uygular.
   Preschool Prodigies programının 2.yılını bitiren öğrenciler, Octave sesleri tanır ve solfej yapar, iki akorun yanına F Major 
akorunu ekler, dikte çalışmalarına devam eder, 4’lük, 8’lik ve 16’lık değerlerle daha yoğun çalışmalar yapar. 
Preschool Prodigies öğrencileri iki yılın sonunda 100’e yakın eserden oluşan bir repertuara sahip olurlar. 

PROGRAMLAR

Preschool Prodigies (4-13 Yaş) 12-16 1 Gün * 1 Ders Saati 8 Ay +8Ay

ÖĞRENCİ SAYISI HAFTALIK DERS SAATİ PROGRAM SÜRESİ
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Primary Prodigies, ileri müzik teorisinden oluşan 
bölümlerin yanında, Chromatic ve Octave sesle-
rin yer aldığı video animasyon derslerinden oluşur.
Ritmik değerlerin anlatıldığı birçok animasyon 
derslerinin yanında, harmonik notaların tanınması ve 
deskbeller üzerinde kavratılmasına dönük çalışmalar 
da bu bölümde görülmektedir.
Sertifikasyon :Primary Prodigies Seviyesinin 1. 
Yılını (Grade 1 / Primary )  bitiren öğrenciler , eğitim 
gördükleri yılı kapsayan değerlendirme  (assesment) 
sınavlarında başarılı oldukları takdirde, Seviye 
Sertifikalarını (Certificate of Grade ) almaya hak 
kazanırlar.
Kazanım : Primary Prodigies Programı’nın 1. bölümü-
nü bitiren öğrenciler, Chromatic ve Octave sesleri 
C Major deskbell setine ekler. Bu bölümde armoni 
çalışmalarının yanında akor çözümlemeleri yapa-
bilirler.

   Ritmik değerlerle ilgili daha yoğun kazanımların yanında, harmonik sesleri kavrayabilir ve deskbeller üzerinde 
performance track altyapıları ile eserleri yeniden yorumlayabilirler.

   Aralık çalışmalarının daha yoğun biçimde (perfect intervals - chromatic intervals) işlendiği bu bölümde öğrenciler eserleri 
renksiz notalar ile de performe edebilecek seviyeye gelirler.
   
   Primary Prodigies Seviyesi’ni tamamlayan öğrenciler, 20(yirmi) deskbellden oluşan diziye hakim olurlar ve daha armonik 
eserlerden oluşan geniş bir repertuara sahip olurlar.

PROGRAMLAR

Primary Prodigies (8-13 Yaş) 12-16 1 Gün * 1 Ders Saati 8 Ay

ÖĞRENCİ SAYISI HAFTALIK DERS SAATİ PROGRAM SÜRESİ
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Ukulele Prodigies Eğitiminde video animasyon dersleri 
ukulele çeşitlerinin tanıtılması ile başlar, 
ukulelenin bölümleri, akortlanması, tutulması, 
ukuleleyi çalma ve ukulelede parmakların pozisyo-
nu ile devam eder. Ölçü ve ritim teknikleri, parmak nu-
maraları, 1.pozisyonda C Major gam, tab bilgisi, basit 
formda düzenlenmiş trackler ile tab okuma ve ukulele 
üzerinde uygulama çalışmalarını yine bu bölümde 
görebiliriz.

Sertifikasyon :Ukulele Prodigies Seviyesi’nin 1.yılını 
(Grade 1/ Ukulele)  bitiren öğrenciler, eğitim gördükleri 
yılı kapsayan değerlendirme (assesment) sınavlarında 
başarılı oldukları takdirde, Seviye Sertifikalarını 
(Certificate of Grade) almaya hak kazanırlar.

Kazanım :Ukulele Prodigies Programı’nı bitiren öğren-
ciler klavye üzerinde gam yapabilme, tab okuyabilme, 
akor basabilme, 4/4’lük, 3/4’lük ritimler atabilme, 40’a 
yakın eseri solo - ritim formunda çalabilme becerisi 
kazanır.

Ukulele Songs :
Çalınması kolay eserlerden oluşan Keiki Songs (Easy), orta zorluktaki eserlerden oluşan Braddah - Sistah Songs (Medium) 
ve zor eserlerden oluşan Auntie/Uncle Songs (Hard) programın diğer bölümlerini oluşturur.

PROGRAMLAR

Ukulele Prodigies (8-13 Yaş) 12-16 1 Gün * 1 Ders Saati 8 Ay + 8 Ay

ÖĞRENCİ SAYISI HAFTALIK DERS SAATİ PROGRAM SÜRESİ
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Recorder Prodigies Programı, Prodigies tekniği ile 
blok flüt eğitimi sunan video-animasyon dersleri ve 
performance tracklerden oluşan bir eğitim programı-
dır. Program, blok flüt üzerinde notaların pozisyonları 
ile başlar (G - A - B) ve ilgili notaların yer aldığı 
performance trackler ile devam eder. Squire adı veri-
len bu bölümden sonra, Knight adı verilen ve E, G, A 
pozisyonlarını gösteren video animasyonlar, yine bu 
notaların yer aldığı performance trackler programın 
2. bölümünü oluşturur.
Sertifikasyon :Recorder  Prodigies Seviyesi’nin 1. yı-
lını (Grade 1/Recorder ve 2. Yılını (Grade 2/Recorder) 
bitiren öğrenciler, eğitim gördükleri yılı kapsayan 
değerlendirme (assesment) sınavlarında başarılı ol-
dukları takdirde, Seviye Sertifikalarını (Certificate 
of Grade) almaya hak kazanırlar.
Kazanım :Recorder Prodigies Programı’nı bitiren öğ-
renciler, blok flüt üzerinde 60’a yakın eseri solo olarak 
performe edebilecek bir seviyeye ulaşırlar.

Programın Lord/Lady adı verilen 3. bölümünde daha önce verilen nota pozisyonlarına C ve D notaları eklenir. Bu notalarla 
beraber performance trackler bu bölümde daha da zenginleşir.
Programın King/Queen bölümünde performance tracklerde ritim eşliklerini, Dragon bölümünde ise F nota pozisyonunu 
görebilmekteyiz.
Recorder Prodigies performance trackleri, blok flütle performe edilmesinin yanında deskbeller de kullanılarak çok sesli 
orkestralar oluşturulması anlamında büyük önem arzeder.

PROGRAMLAR

Recorder Prodigies (8-13 Yaş) 12-16 1 Gün * 1 Ders Saati 8 Ay + 8 Ay

ÖĞRENCİ SAYISI HAFTALIK DERS SAATİ PROGRAM SÜRESİ
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PRODIGIES PLAYGROUND &
LİSANSLAMA

Prodigies PlayGround İnteraktif Sistem ile öğrenciler 
eğlenceli bir müzik yolculuğuna çıkarlar. Sistemde, 
her programın içeriğinde video animasyon dersleri, 
Performance Prodigies bölümünde eser altyapıları 
(tracks), Melodies bölümünde el işaretleri ile solfej 
(hand-sign), Listening bölümünde dikte video ders-
leri, Games bölümünde interaktif quizler ve Teach 
bölümünde Prodigies Eğitmenleri için müfredat ve 
ders planları yer almaktadır.

Prodigies Playground İnteraktif Sisteme Prodigies 
Eğitmenleri bir kullanıcı adı ve şifre ile erişim 
sağlarlar. Programı uygulayacak kurumlara Prodigies 
Merkez Ofisi tarafından uygulama lisansı verilir ve 
her kurum için kurumsal şifre sağlanır. 

Playground Sertifikası ile kurumlara ProdigiesMusic 
Sistemi uygulama yetkisi verilir.

Playground Sertifikası geçerlilik süresi her kurum 
için 1(bir) yıldır. Kurumlar her yıl lisanslarını yenileye-
rek, programı uygulama yetkilerini güncelleyebilirler.

Prodigies Playground Lisansına sahip olmayan 
kurumların programı uygulama yetkisi yoktur.

Prodigies Playground Licensee
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KİTAPLAR & MATERYALLER

Ukulele Prodigies Programında soprano ukulele, Recorder Prodigies Programında soprano blok flüt kullanılır. Her 
programda kusursuz sounda sahip enstrümanlar tercih edilmelidir.
ProdigiesMusic Sisteminde yer alan ve eğitim programlarında kullanılan çalışma kitaplarını, enstrümanları kurumlar ve eğit-
menler Prodigies Türkiye Merkez Ofisinden temin edebilirler.

Playtime Prodigies

Programlar Çalışma Kitapları Kullanılan Enstrümanlar

Playtime Chapterbooks C Maj Deskbell

C Maj Deskbell

C Maj+Chromatic+Octave Deskbell

Soprano Ukulele

Soprano Recorder

Preschool ChapterbooksPreschool Prodigies

Primary Prodigies Primary Chapterbooks

Ukulele Prodigies Ukulele Sheets

Recorder Prodigies Recorder Chapterbooks

ProdigiesMusic dersleri Playground İnteraktif Siste-
min yanında, çalışma kitapları ve enstrümanlar 
eşliğinde yapılır.
Playtime Prodigies Programında Playtime 
Chapterbooks, C Major deskbeller, Preschool 
Prodigies  Programında Preschool Prodigies 
Chapterbooks, C Major deskbeller, Primary Prodigies 
Programında Primary Chapterbooks ve C Major,
Chromatic - Octave deskbeller kullanılır.

Bu programlarda bu enstrümanlara ek olarak 
boomwhackers, xylophone ve resonator bells çok 
seslilik oluşturulması anlamında kullanılabilir.
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PLAYTIME PRODIGIES
PRIMER BOOK

PRODIGIES BELLS & 
PsP BELLS

ProdigiesMusic Eğitiminin Playtime Seviyesi’ni alan 
çocuklar, aktivitelerine Prodigies Playground 
İnteraktif Sistemde yer alan video - animasyon 
dersler eşliğinde devam ederler.
Video - animasyon derslerinden sonra kitap egzersiz-
lerine geçerler. Kitap egzersiz çalışmaları, Prodigies 
Eğitmenleri, ebeveynler ve çocuklar ile devam 
eder. Amaç, video animasyon derslerinde görü-
len çalışmaların pratik edilmesi, çocuğun bu yaşta 
kazanması gereken temel becerilerin geliştirilmesine 
yardımcı olmak ve Preschool Seviyesi için altyapı 
oluşturmaktır.

ProdigiesMusic, Prodigies Bells ve PsP Bells uygula-
ması ile deskbelleri, akıllı telefonlarınızdan, Ipad ve 
tabletlerinizden dijital bir enstrüman gibi kullanma 
imkanı sağlar. 

Öğrenciler bu uygulama ile egzersizlerini, deskbelleri 
olmadan yapabilme imkanı bulabilirler. Uygulama 
üzerinde C Maj ve Chromatic dijital deskbelleri bir 
arada görebiliriz.
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PRESCHOOL PRODIGIES
CHAPTERBOOKS

ProdigiesMusic Eğitimi’nin Preschool Seviyesi’ni 
alan öğrenciler egzersizlerini, video - animasyon 
dersleri ile uyumlu devam eden Preschool Prodigies 
Chapterbookslarla gerçekleştirirler.

ProdigiesMusic Eğitimi’nin Preschool Seviyesinde 
toplam 8(sekiz) kitap bulunur.

Bu seviyeyi, 4-13 yaş aralığında bulunan her çocuğun 
kusursuz bir solfej altyapısı için işlemesi gerekmekte-
dir.

Yaş

4-5-6 ChapterBooks 1.0 (1-4) 8 Ay 1.Yıl

1.Yıl

1.Yıl

1.Yıl

2.Yıl

2.Yıl

2.Yıl

8 Ay

8 Ay

8 Ay

8 Ay

8 Ay

8 Ay

ChapterBooks 2.0 (1-4)

ChapterBooks 2.0 (1-4)

ChapterBooks (1-4)(5-8)

ChapterBooks 2.0 (1-4)

ChapterBooks 3.0 (5-8)

ChapterBooks 3.0 (5-8)

5-6 (Opsiyonel)

7-10

11-13

5-6-7

6-7 (Opsiyonel)

8-9-10-11

Kitap Süresi Yıl
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PRIMARY PRODIGIES
CHAPTERBOOKS

RECORDER CHAPTERBOOK

Preschool Seviyesi’ni tam anlamıyla bitiren öğrenciler 
Primary Chapterbooks işlemeye başlarlar.
ProdigiesMusic Sisteminin Primary Seviyesi’ni alan 
öğrenciler, egzersizlerini video - animasyon dersleri 
ile uyumlu devam eden. Primary Prodigies 
Chapterbookslarla gerçekleştirirler.
Primary Prodigies Chapterbooksların içeriği genel 
olarak C Major deskbellerin yanında, Chromatic ve 
Octave deskbellerin de aktif biçimde kullanılması 
üzerine düzenlenmiştir.Bu seviye özellikle müzik 
teorisine yönelik zengin bir içerik barındırır.

Recorder Prodigies Programı’nı alan öğrenciler 
egzersizlerini,  video - animasyon dersleri ile uyumlu 
devam eden, Recorder Prodigies Chapterbookla 
yaparlar.
Recorder Prodigies Chapterbook, temel blok flüt 
tekniklerinden, performance trackler ile uyumlu zen-
gin repertuar çalışmalarına uzanan geniş bir içeriğe 
sahiptir. Recorder formunda düzenlenen 
tüm performance track repertuarını, 
Recorder Chapterbook içeriğinde görebiliriz.
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MELODIES CHAPTERBOOK

UKULELE SHEETS

Ukulele Sheetsler üzerinde eserlerin notaları, akor-
ları ve solo olarak çalınabilecek tabları yer almaktadır.

Öğrenciler ukulele enstrümanları ile animasyon ve 
track derslerini yaptıktan sonra, egzersizlerini 
sheetsler üzerinde yapar ve gam çalışmaları ile 
beraber eserlerin pekişmesini sağlarlar.

ProdigiesMusic Eğitim Programı’nın yardımcı prog-
ramlarından olan Melodies bölümünde bulunan 
hand - sign (el işaretleri ile solfej) video - animasyon  
çalışmalarının kitap egzersizlerinin yer aldığı bölüm-
ler PsP Melodies adıyla bir araya getirilmiştir.

PsP Melodies içinde toplam 20(yirmi) Hand-Sign 
egzersizi ile beraber, melodilerin renkli ve renksiz 
formlarını da kitap içerisinde bulabiliriz.
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CHROMATIC & HOLIDAY
SONGBOOK

SONGBOOK VOLUME 1-2

ProdigiesMusic Eğitim Programında Chapter 1-4 ve 
Chapter 5-8 kitaplarını bitiren öğrenciler, 
Songbooks repertuar kitaplarında yer alan eserleri 
performe edecek seviyeye gelirler.
Songbooks Volume 1 repertuar kitabında 
16(on altı), Songbooks Volume 2 repertuar kitabın-
da ise 12(on iki) eser bulunmaktadır.

Songbookslarda, eserlerin notalarının yanında sözle-
rini (lyrics) ve el işaretleri ile solfej (hand-sign) formla-
rını da görebiliriz.

ProdigiesMusic Eğitimi’nin Primary Seviyesi’ni 
bitiren öğrenciler, Chromatic Songbook repertuar 
kitabında yer alan eserleri performe edecek seviyeye 
gelirler. Chromatic Songbook repertuar kitabında 
toplam 12 (on iki) eser bulunmaktadır. Holiday 
Songbook repertuar kitabı, Holiday Prodigies bö-
lümünde yer alan performance tracklerden oluş-
maktadır. Özellikle yeni yıl eserlerinin yoğun olarak 
yer aldığı Holiday Prodigies’de seviyelerine ayrılmış 
(easy - intermediate - hard) toplam 20(yirmi) eser yer 
almaktadır.
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FLASH CARDS

NOTE BOOK

Prodigies Note Book, öğrencilerin nota okur- yazar-
lığını güçlendirmesi anlamında çok önemli bir yere 
sahiptir. İçeriğinde, ritim ağacı, nota değerleri, 
hand - sign işaretlerinin nota olarak karşılığı,notaların 
dizek üzerindeki yeri, deskbellerin piyanodaki pozis-
yonları bulunmaktadır.

Prodigies Note Book içeriğindeki çalışma sayfala-
rının öğrencinin gelişim sürecine göre basitten zora 
doğru düzenlenmesi, defterin kullanımı açısından 
büyük bir kolaylık ve işlerlik sağlar.

Prodigies Flash Kartlar, solfej, ritim, dikte 
video - animasyonları işlenirken ve Chapterbooks 
egzersizleri yapılırken büyük bir kolaylık sağlar. 

Prodigies Flash Kartlar içeriğinde, notaların isimleri, 
şifreleri, notaların dizek üzerindeki yerleri, hand - sign 
ve birçok müzik teriminin form olarak karşılıklarını 
barındırır.
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C MAJOR DESKBELL

CHROMATIC & OCTAVE
DESKBELL

Prodigies C Major Box toplam 8 (sekiz) deskbellden 
(C, D, E, F, G, A, B, C) oluşur. 440 Hz. kusursuz bir 
sounda sahip olan Prodigies C Major Deskbell, 
ProdigiesMusic Eğitim Sisteminin temel enstrümanı-
dır.

Uluslararası bir renk skalasına göre set edilmesinin 
yanında sağlığa uygunluk açısından CE standartları-
na sahiptir.

Prodigies Chromatic Box toplam 5(beş) 
deskbellden (C#, D#, F#, G#, A#) oluşur. Chromatic 
deskbeller ara sesler olarak da adlandırılır.

Prodigies Octave Box ise toplam 7(yedi) 
deskbellden (Low A#, Low A, Low B, Hi D, Hi D#, Hi 
C#, Hi E ) oluşur. 

Öğrenciler bu set-up ile birlikte daha armonik ve 
melodik eserler performe edebilirler.

C Major
Deskbell

Chromatic
Deskbell

Octave
Deskbell
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UKULELE

RECORDER

Soprano
Recorder

Soprano
Ukulele

Deluxe Soprano 
Ukulele

Recorder Prodigies Eğitim Programı için Soprano 
Aulos Recorder kullanılmaktadır. Aulos Recorder 
sound olarak, performance trackler ile uyumlu de-
vam eder.

Aulos Recorder üfleme rahatlığı açısından ve müzikal 
olarak özellikle tercih edilir. Sağlığa uygunluk bakı-
mından CE standartlarındadır.

Ukulele Prodigies Eğitim Programı için Soprano 
Ukulele tercih edilmektedir. 

Ukulele Prodigies Eğitmenleri için çalma kolaylığı 
açısından deluxe soprano ukulele önerilmektedir.

Ukulelenin soundu, ağaç kalitesi, perde aralıkları,
boyutu ve bu referanslara göre seçimi programın 
sağlıklı ilerlemesi için önem arz etmektedir.
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BOOMWHACKERS

RESONATOR BELLS &
XYLOPHONE

Boomwhackers

Resonator
Bells Xylophone

Boomwhackers, ProdigiesMusic Sisteminde temel 
enstrümanlara eşlik edebilecek enstrümanlardan 
biridir. 

Renk skalası bakımından Prodigies Deskbeller ile 
uyumlu olması, Prodigies Eğitim Sisteminde kullanı-
labilmesini kolaylaştırır.

C Major Diatonic serisinin yanında, Chromatic ve 
Octave dizisi ile Prodigies Deskbeller gibi 20(yirmi) 
sese ulaşan Boomwhackers, özellikle polifonik kon-
serler için Prodigies orkestralarında tercih edilir.

Resonator Bells ve Xylophone, ProdigiesMusic 
Sisteminde temel enstrüman deskbellere eşlik yapıla-
bilecek enstrümanlardandır.

Deskbeller ve Boomwhackerslar ile aynı renk skalası-
na sahip olmaları kullanım açısından polifonik 
orkestralarda tercih edilebilir olmalarını sağlamakta-
dır.
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EĞİTMEN EĞİTİMİ

ProdigiesMusic Eğitim Programı’nı kurumsal ve birey-
sel olarak uygulama ve sahneleme yetkisi yalnızca 
Prodigies Trainerlara aittir.
Prodigies Trainer olmak ve programı uygulamak için 
eğitmenler, Prodigies Türkiye Merkez Ofisi tarafın-
dan belirli dönemlerde açılan Eğitmen Eğitimi ve 
Sertifikasyon Programı’na başvuru yaparlar.
Başvuruları onaylanan ve Prodigies Trainer olabilme 
şartlarını taşıyan eğitmenler, eğitmen eğitimlerine 
katılırlar. 
Her biri 3(üç) ve 2(iki) günden oluşan sertifikasyon 
programlarından başarıyla ayrılan eğitmenler, 
Uluslararası Trainer Sertifikalarını alarak Prodigies 
Music eğitimlerini Prodigies Lisanslı Okullarda, 
Sanat Merkezlerinde,Prodigies Uygulama 
Merkezlerinde veya bireysel olarak uygulamaya 
başlarlar.

ProdigiesMusic Eğitmen Eğitimleri & Sertifikasyon Programları seviyeler halinde gerçekleştirilir.

Playtime Prodigies

Sertifikasyon Programı Seviye Eğitim Süresi

3(üç) 2(iki) Gün

2(iki) Gün

2(iki) Gün

2(iki) Gün

3(üç) Gün8(sekiz)Preschool Prodigies

Primary Prodigies 4(dört)

4(dört)

4(dört)

Ukulele Prodigies

Recorder Prodigies
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UYGULAMA MERKEZLERİ

ProdigiesMusic Sistemini uygulayacak kurumlar ön-
celikle Prodigies Türkiye Merkez Ofisi ile iletişime 
geçerler.

Eğitmen ;
Kurumlar, ProdigiesMusic Eğitimi’ni uygulayacak 
eğitmenlerinin, Prodigies Türkiye Merkez Ofisi ta-
rafından açılan sertifikasyon programına katılımını 
sağlarlar.

ProdigiesMusic Sınıfı ;
Kurumlar, Merkez Ofisten Prodigies deskbellerini 
temin ederek, ProdigiesMusic sınıflarını oluştururlar.
ProdigiesMusic sınıflarına deskbellerin yanında 
boomwhackers, resonator bells , xylophone da ekle-
nebilir.

Yayın Sözleşmesi & Lisans ;

Kurumlar, Prodigies Türkiye Merkez Ofisi ile Prodigies Chapterbooks yayın sözleşmesi yaparak yeni dönem için alımlarını 
gerçekleştirirler. 

Yayın sözleşmesinin ardından kurumlara, Merkez Ofis tarafından Prodigies Playground Lisansları gönderilir.

* Prodigies yayınlarının satın alması gerçekleştirilmeden kurumlarda programa start verilmemektedir.
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SEMİNER & WORKSHOP

BELLFEST

Her akademik yılın sonunda mayıs ayının son haftası 
düzenlenen Ulusal Bellfest yarışmalarına 
ProdigiesMusic Eğitim Programı’nın minimum 
4(dört) seviyesini bitiren kurumlar ve öğrenciler 
katılıp, orkestra düzeninde veya bireysel performans-
larını sergilerler.

Toplam 2(iki) gün süren organizasyon Ülke Master 
Lisansörlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilir.
Çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmanın sonun-
da kurumlar veya öğrenciler çeşitli ödüllerle onure 
edilir.

ProdigiesMusic Eğitim Sisteminin daha geniş kitlele-
re ulaşabilmesi için, üniversitelere, okullara ve sanat 
merkezlerine seminerler ve workshoplar düzenlenir.

Seminer ve workshoplarda, ProdigiesMusic Eğitim 
Programı’nın temel dinamikleri video animasyon 
dersleri, sweet beets - ritim çalışmaları, dikte ve 
performance track egzersizleri yapılmakta, 
ProdigiesMusic Eğitimi’nin çocukların akademik, 
sosyal ve müzikal yaşamlarına katkıları ifade 
edilmektedir.
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