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UVOD
Po timskem inšpekcijskem pregledu pri predmetu umetnostna vzgoja, ki je bil
opravljen v šolskem letu 2009/2010, je postalo očitno, da je revizija učnega načrta
za predmet umetnostna vzgoja na primarni stopnji izobraževanja nujna. Pri
kompetenčnem pristopu kot predpostavki je treba opredeliti učni napredek in sklop
ciljev, ki jih je treba doseči. Ta predmet je treba tudi ponovno opredeliti in
reorganizirati različna področja, ki jih zajema.
Ta program nadomešča dokument 2002-D-19-en-3 Učni načrt za predmet
umetnostna vzgoja na primarni stopnji, ki ga je odobril svet guvernerjev 6., 7. in
8. maja 2003 v Shannonu in ki se je začel prehodno uporabljati septembra 2003 ter
je bil v končni različici sprejet leta 2005.
Vključuje naslednje dokumente:










2008-D-5510-en-2 Timski inšpekcijski pregled predmeta umetnostna
vzgoja;
2011-01-D-72-en-2 Predlog za naknadni pregled predmeta umetnostna
vzgoja s Prilogo;
2012-01-D-42-en-1 Končno poročilo po timskem inšpekcijskem pregledu
predmeta umetnostna vzgoja;
2011-09-D-47-en-3 Nove strukture za vse programe v sistemu evropskih šol;
2013-01-D-71-en-3 Ocenjevanje na primarni stopnji v evropskih šolah;
2013-01-D-61-en-3 Projekt za poročilo na primarni stopnji v evropskih šolah;
2011-01-D-15-en-3 Priloge k učnemu načrtu za predšolsko vzgojo, 2011-01D-15-en-3 Priloge k učnemu načrtu za predšolsko vzgojo, 2011-01-D-14-en3 Portfolio učnega načrta za predšolsko vzgojo;
2009-D-579-en-2 Učni načrt za predmet umetnostna vzgoja od 1. do 7. leta;
Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006
o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES).

Ta učni načrt predstavlja umetnostno vzgojo celostno, tako da poučevanje
tega predmeta ni omejeno na kopičenje znanja ali tehnik. Z redno vajo različnih
umetnostnih jezikov v različnih okoliščinah bodo učenci postopoma pridobili vrsto
spretnosti, s katerimi se bodo lahko ustvarjalno izražali.
Da bi omogočili uravnotežen program, ki vključuje različna področja, je ta učni
načrt predstavljen v obliki kontinuuma znanja, tehnik in spretnosti, ki so v skladu z
umetnostnimi kompetencami.

2013-04-D-10-sl-2

Stran 3/27

1

Splošni cilji

1.1 Splošno besedilo
Evropske šole imajo dva cilja, in sicer zagotavljati formalno izobraževanje ter
spodbujati osebnostni razvoj učencev v širšem družbenem in kulturnem okolju.
Formalno izobraževanje vključuje pridobivanje kompetenc (znanj, spretnosti in
odnosov) na različnih področjih. Osebnostni razvoj poteka v različnih duhovnih,
moralnih, družbenih in kulturnih kontekstih. Zajema ozaveščenost učencev o
ustreznem vedenju, razumevanje okolja, v katerem živijo, in razvoj njihove osebne
identitete.
Prizadevanja za ta cilja temeljijo na čedalje večjem zavedanju, kako bogata je
evropska kultura. Z ozaveščanjem in pridobivanjem izkušenj o skupnem življenju
evropskih narodov bi se morali učenci naučiti bolje spoštovati tradicije posameznih
evropskih držav in regij, hkrati pa bi morali razvijati in ohranjati lastno nacionalno
identiteto.
Učenci evropskih šol so prihodnji državljani Evrope in sveta, zato potrebujejo
raznovrstne kompetence, da se bodo lahko spoprijemali z izzivi hitro spreminjajočega
se sveta. Evropski svet in Evropski parlament sta leta 2006 sprejela evropski
referenčni okvir ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje. V njem je opredeljenih
osem ključnih kompetenc, ki jih vsi posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev in
razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposljivost:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

sporazumevanje v maternem jeziku;
sporazumevanje v tujih jezikih;
matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji;
digitalna pismenost;
učenje učenja;
socialne in državljanske kompetence;
samoiniciativnost in podjetnost ter
kulturna zavest in izražanje.

Z učnimi načrti evropskih šol se pri učencih razvijajo vse te ključne kompetence.

1.2 8. kompetenca: kulturna zavest in izražanje
Program predmeta umetnostna vzgoja temelji zlasti na 8. kompetenci evropskega
referenčnega okvira.

1.2.1 Opredelitev
„Spoštovanje pomena kreativnega izražanja zamisli, izkušenj in čustev v različnih
medijih, vključno z glasbo, uprizoritvenimi umetnostmi, literaturo in likovno
umetnostjo.“

1.2.2 Bistveno znanje, spretnosti in odnosi, povezani s to kompetenco:
„Kulturno znanje vključuje zavest o lokalni, nacionalni in evropski kulturni dediščini
ter njenem mestu v svetu. Zajema osnovno poznavanje glavnih kulturnih del, vključno
s popularno sodobno kulturo. Razumevanje kulturne in jezikovne raznovrstnosti v

2013-04-D-10-sl-2

Stran 4/27

Evropi in drugih regijah po svetu, potrebe po njeni ohranitvi ter ohranitvi pomena
estetskih dejavnikov v vsakdanjem življenju je bistveno.
Spretnosti vključujejo priznavanje in izražanje: upoštevanje umetniških del in uživanje
v njih ter v predstavitvah ter samoizražanje v različnih medijih, z uporabo
posameznikovih prirojenih sposobnosti. K spretnostim spada tudi sposobnost za
povezovanje lastnih ustvarjalnih in izraznih pogledov z mnenji drugih in za
prepoznavanje družbenih in gospodarskih priložnosti v kulturni dejavnosti. Kulturno
izražanje je bistveno za razvoj ustvarjalnih spretnosti, ki jih je mogoče prenesti na več
različnih poklicnih področij.
Pravo razumevanje lastne kulture in občutek identitete sta lahko osnova za odprt
odnos in spoštovanje različnosti kulturnega izražanja. Pozitiven odnos zajema tudi
ustvarjalnost, pripravljenost za negovanje estetskih možnosti z umetniškim
samoizražanjem in sodelovanje v kulturnem življenju.“

1.3 Specifični cilji izobraževanja v evropskih šolah na področju
umetnosti
Cilj predmeta umetnostna vzgoja v evropskih šolah je dati prednost izražanju občutkov
in čustev, ki jih vzbuja umetnost, pa tudi izražanju z različnimi umetnostnimi mediji in
praktičnim izkušnjam z njihovo uporabo. Predmet umetnostna vzgoja spodbuja prosto
izražanje, samoiniciativnost in vlogo posameznika v ustvarjalnosti bodisi v zasebnem
ali javnem življenju.
Umetnost z izraženimi zamislimi, občutki in izkušnjami v ustvarjalnih podobah, glasbi,
kretnjah in gibanju omogoča srečevanje z drugačnostjo. Takšna srečanja otroka
obogatijo in mu omogočijo, da razmisli o svojih razlagah sveta in predstavah o njem;
omogočijo mu, da izstopi iz dobro znanih okvirov in si ustvari kulturne in estetske
reference.
Pri predmetu umetnostna vzgoja v evropskih šolah se umetnost obravnava kot
pomemben predmet za družbeno in kulturno integracijo, ki spodbuja izmenjavo in ljudi
združuje v skupnih projektih ali umetnostnih medkulturnih srečanjih.
Umetnost prispeva k splošnemu razvoju otroka na štirih področjih: psihološkem,
sociokulturnem, telesnem in kognitivnem. Prispeva k oblikovanju osebnosti učenca in
pomaga ustvarjati posameznikovo predanost skupini.
Koncept užitka je ključen za predmet umetnostna vzgoja. Sam po sebi motivira učence
in spodbuja ustvarjalnost.
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2

Didaktična načela

2.1 Splošna načela
2.1.1 Kompetenčni pristop
Pri kompetenčnem pristopu se predvideva, da je posameznik zmožen hkrati uporabljati
širok razpon znanja, praktičnega znanja in medosebnih spretnosti za trenutno delo.
Majhen otrok pa ima na voljo omejen nabor, zato se težko spopada s kompleksnimi
situacijami. Zato je treba vadbo te kompetence omejiti glede na razvoj znanja,
praktičnega znanja in medosebnih spretnosti. V spodnji preglednici so navedene
stopnje.
Predšolska vzgoja in 1. razred sta obravnavana skupaj. V praksi cilji za predšolsko
vzgojo niso vedno doseženi pred vstopom v 1. razred, saj so tesno povezani z
otrokovim razvojem (razvoj motoričnih in jezikovnih spretnosti, zmožnost osredotočiti
se itd.)

Predšolska vzgoja
/ 1. razred

3. razred

5. razred

Kompetenca na
1. ravni

Kompetenca na
2. ravni

Kompetenca na
3. ravni

Nadaljevalna
stopnja,
sekundarna
stopnja
Kompleksna
kompetenca

Ceniti umetniška dela na različnih področjih; slikarstvo, kiparstvo, arhitektura,
slike v medijih, umetniški predmeti, uprizoritvene umetnosti.
Dostop do umetniških sporočil, ki jih vsebujejo dela in ki so izražena v različnih
umetnostnih jezikih.
- Otrok/učenec pove, ali
mu je delo všeč ali ne in
zakaj,
- s pomočjo
predstavljenega
besedišča opiše
preprost, tipičen
element,
- ubesedi splošno
sporočilo dela,
- poda preprosto
razlago,
- razlikuje izmišljeno od
resničnega,
- opiše pomemben del
predstave;
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- Učenec s pomočjo
predstavljenega
besedišča opiše tipične
elemente dela,
- poimenuje element
kompozicije, ki vzbuja
čustva, občutke ali vtis
in o njem nekaj pove,
- pojasni izbiro s svojimi
opažanji,
- ugotovi pomene,
sociokulturne elemente,
- obnovi zgodbo
predstave,
- opredeli nekatere
zamisli in občutke, ki so
se pojavili ob
umetniškem delu,
- pojasni, kaj je glavna
značilnost leposlovnega
dela,

- Učenec s pomočjo
predstavljenega
besedišča opiše tipične
elemente dela in
vizualne učinke, ki jih
ustvarjajo elementi, ali
oblikuje hipoteze,
- izrazi čustvo, občutek,
vtis ali scenarij, ki ga je
vzbudilo umetniško
delo,
- primerja z drugim
delom, ki obravnava
isto temo,
- oblikuje kritično ali
estetsko presojo, jo
utemelji in predstavi
argument,
- prepozna elemente ali
metode, ki ustvarjajo
določen učinek,

- Učenec pove nekaj o
umetniškem delu, opiše
svoje občutke in vtise,
- oblikuje kritiko izbire
umetnika ali igralca,
- primerja delo ali
predstavo igralca z
drugimi,
- izrazi sporočila, ki jih
posredujejo dela,
- prepozna nianse, stile;
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- pojasni, zakaj glavni
lik pusti vtis na
gledalca,
- prepozna okoliščine
dela (kraj, časovno
obdobje, prostor,
dramske okoliščine itd.);

- predstavi svoje
mnenje o predstavljenih
zamislih in argumentih;

Ustvarjati s pomočjo različnih umetnostnih jezikov
- ima ustvarjalne
izkušnje z
zagotovljenimi
tehnikami in materiali,
- v omejenem obsegu in
brez težav pri
ustvarjalnem delu
ponovno uporabi
tehniko ali sklop
predhodno določenih
dejanj v danih
okoliščinah,
- ustvari oblikovan
predmet s pomočjo
modela;

- v novih okoliščinah, ki
pa so podobne
okoliščinam iz razreda,
ustvarja s pomočjo
vrste tehnik ali sklopa
predhodno določenih
dejanj, s katerimi se je
že srečal,
- ustvari podoben
oblikovan predmet,
- izbira glede na namen;

- zasnuje ustvarjalni
projekt in ga izvede v
daljšem obdobju s
pomočjo različnih vrst
tehnik ali nizov
predhodno določenih
dejanj, s katerimi se je
že srečal,
- izbira glede na
namene,
- ustvari izvirno
prilagojen oblikovan
predmet,
- izboljša končni rezultat
in ga predstavi;

- zasnuje ustvarjalni
projekt, ve, kako izbrati
in združiti več vrst
tehnik v kompleksnih
okoliščinah,
- v projektu uporabi
svoje spretnosti z
drugih področij,
- pregleda delo in ga
izboljša ali predstavi
več različic dela,
- predstavi končni
rezultat;

Oblikovati referenčno ogrodje na področju kulture umetnosti
- spozna več znanih del
ali lokalno ali evropsko
dediščino.

- spozna več znanih del
in znanih umetnikov ali
lokalno ali evropsko
dediščino na različnih
področjih umetnosti,
- primerja delo, s
katerim se sreča, z
drugimi znanimi deli.

- spozna več znanih del
in znanih umetnikov ali
lokalno ali evropsko
dediščino v vsakem od
petih zgodovinskih
obdobij in na različnih
področjih umetnosti,
- primerja delo, s
katerim se sreča, z
drugimi znanimi deli,
- prepozna več
umetniških smeri
(impresionizem,
moderna umetnost itd.).

- spozna mojstrovine in
znane umetnike ali
lokalno ali evropsko
dediščino v vsakem od
petih zgodovinskih
obdobij in na različnih
področjih umetnosti,
- spozna več
umetnostnih smeri,
- primerja dela, s
katerimi se sreča, z
drugimi znanimi deli,
- spozna poklice,
povezane z različnimi
vrstami umetnosti,
- svoje poznavanje
umetnosti uporabi pri
drugih predmetih
(zgodovina, književnost
itd.).

Umetnostne kompetence učencev se lahko razvijajo s tremi vrstami dejavnosti:
-

zaznavanjem, razumevanjem in razmišljanjem,
razvijanjem tehnik in oblikovanjem referenčnega okvira pomembnih del,
ustvarjanjem.

Te dejavnosti se razlikujejo glede na področje izražanja.

2013-04-D-10-sl-2

Stran 7/27

V učnem načrtu za predmet umetnostna vzgoja je vsebina razdeljena na dve področji:
- statična umetnost: podobe, fotografije, slikarstvo, modeli, kiparstvo,
rokodelstvo, arhitektura itd.,
- kinetična umetnost: gledališče, uprizoritvene umetnosti (lutke, gledališče senc),
kinematografija itd.

2.1.2 Pristop

Pred izdelavo

Prepoznavanje tehnik
in njihovo
preskušanje

Razmišljanje o
namenu
Izbira tehnik, ki so
najprimernejše za
neki namen, njihovo
kombiniranje in
načrtovanje lastnega
projekta

Odkrivanje del in
samoizražanje

Ustvarjanje s
pomočjo
umetnostnega
diskurza

Promoviranje
svojega dela

Predstavljanje
svojega dela

Razpravljanje o
svojem delu in
njegovo
vrednotenje

Po izdelavi
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Lahko se tudi ustvari spontani izdelek na podlagi neke zamisli, nato pa se predlaga
primerjalna analiza, delo se primerja z delom drugih umetnikov z isto temo, izpostavijo
se nekatere značilnosti in ustvari se novo delo.

2.1.3 Celostni pristop
Za umetnostno vzgojo je potreben celostni pristop. Praksa združevanja projektov je
povsem primerna, saj omogoča uporabo vseh potrebnih spretnosti pri ustvarjanju
umetniškega dela. Poučevanje predmeta umetnostna vzgoja ne bi smelo biti omejeno
samo na učenje tehnik, ki bi vodilo v razdrobljeno poučevanje, nezdružljivo s splošno
vizijo učenčevega umetnostnega razvoja. Vseeno pa je treba učencem predstaviti
številne različne tehnike za pripravljanje projektov. Imeti morajo možnost, da vadijo in
delajo z različnimi materiali ter pri tem uporabljajo vseh pet čutov.

2.1.4 Didaktična načela
2.1.4.1 Umetnost in užitek
Ure predmeta umetnostna vzgoja so posebni trenutki v izobraževanju. O umetnosti ni
mogoče govoriti, ne da bi omenili užitek. Te ure nudijo trenutke veselja, povezanega z
odkrivanjem umetnosti, in užitka pri eksperimentiranju s tehnikami in ustvarjalnim
procesom. Ti intenzivni trenutki so sestavni del umetnostne vzgoje.
2.1.4.2 Pisno in ustno izražanje
Za dojemanje in analizo umetnostnih del mora biti raba jezika vedno bolj natančna. Ta
prilagojeni jezik omogoča opisovanje, pojasnjevanje, pripovedovanje, izmenjevanje
mnenj, občutkov in čustev. Korak, ki omogoča kulturno in ustno izražanje, se ne zgodi
nujno pri urah umetnostne vzgoje, lahko pa je del jezikovnih dejavnosti pri predmetih
prvi ali drugi jezik. Postavljanje umetniškega dela v kontekst lahko spremljajo podporne
informacije o umetniku, zgodovinskem obdobju, umetnostnih smereh itd. Ti elementi
so lahko predmet dokumentarne raziskave in kasneje predstavljeni s predstavitvami
ali besedili.

2013-04-D-10-sl-2

Stran 9/27

Opazovanje

Razumevanje

Razmišljanje

Dostop do
umetniških
sporočil, ki jih
vsebujejo dela in
ki so izražena v
jezikih različnih
umetnosti

Zagovarjanje,
utemeljevanje

Opisovanje
Razlaganje

Pri projektu je torej primerno razporediti časovne intervale v urniku glede na predmet,
ki se poučuje.
Jezikovno delo, povezano z umetniškim delom, ter predhodno branje in razumevanje
besedila drame ali scenarija poteka pri predmetih prvi ali drugi jezik. Delo je lahko
predstavljeno tudi pri obravnavi zgodovinskih tem, obdobja, osebnosti ali dogodka.
2.1.4.3 Kultura
Umetnostna vzgoja otroku omogoča raziskovanje drugačnih načinov komuniciranja s
pomočjo jezika, značilnega za področje. Predmet vključuje vrsto dejavnosti, povezanih
z zaznavanjem, raziskovanjem in spoštovanjem vizualnega sveta ter odzivanjem nanj.
-

Besedišče umetnosti (risanje, slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, drama itd.)
Umetnostna obdobja in stili
Tehnike
Umetnostni mediji

Uprizoritev slik ali kipov je lahko dragoceno orodje pri predstavljanju novih umetnostnih
del, na primer posnemanje drže osebe Rodinovega kipa Mislec ali uprizoritev slike, v
kateri učenci igrajo vloge, na primer likov z Velásquezove slike Spletični.
Postavljanje umetniškega dela v kontekst (zgodovinski, geografski, kulturni) učencem
daje poglobljen vpogled v delo in njegovo ozadje. Učitelj bi moral predstaviti vrsto
umetnostnih del v različnih zgodovinskih obdobjih, od prazgodovine, antike, srednjega
veka, obdobij klasične umetnosti in romantike do sodobne umetnosti.
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2.1.4.4 Praktični del izobraževanja na področju umetnosti
Otroci, ki imajo izkušnje z raziskovanjem in eksperimentiranjem z različnimi
umetniškimi materiali, se bodo verjetno zavedali lastnega napredka. Umetnost
omogoča ustvarjalne in estetske izkušnje z raziskovanjem, preiskovanjem,
eksperimentiranjem, izumljanjem, načrtovanjem in ustvarjanjem z različnimi mediji.
Koliko časa je med urami posvečenega praktičnim dejavnostim, je zelo pomembno,
saj učencem omogoča, da so pri svojem delu vse bolj natančni in razvijejo odzive, ki
jih lahko prenesejo tudi na drugo ustvarjalno delo.
2.1.4.5 Načrtovanje
Pri urah predmeta umetnostna vzgoja se učenci začnejo zavedati, da morajo
organizirati svoje delo, da bi ga lahko končali. S tem v mislih predvidijo potreben čas,
pripravijo materiale in orodja in se lotijo trenutne naloge. Učenci tako napredujejo vse
bolj samostojno, tako pri individualnem kot tudi pri skupinskem delu, od projektov, ki
jih vodi in zasnuje učitelj, do projektov, ki jih vodijo sami.
2.1.4.6 Navodila
Umetniško delo predpostavlja, da so potrebna navodila in struktura, ki so osrednjega
pomena za ustvarjalnost. Ob upoštevanju takšnih navodil lahko učenci sami
ovrednotijo lastno delo, skupinsko ovrednotijo delo in kritično ovrednotijo predstavljena
umetniška dela.
2.1.4.7 Poskusi in napake
Poskusi in napake v umetnosti imajo drugačen pomen kot na drugih področjih.
Eksperimentiranje je sestavni del ustvarjalnega procesa. Umetnost daje možnost
svobodnega izražanja in novih zamisli, ki lahko spremenijo izvirno. Zaradi tega lahko
poskusi in napake obogatijo trenutno dejavnost.
2.1.4.8 Estetika
Estetika v umetnostni vzgoji na primarni stopnji je zelo odvisna od pazljivosti in
natančnosti, posvečene izdelavi umetniškega dela. Drugi sestavni elementi lahko
vključujejo občutek za usklajenost, ravnovesje in povezanost. Končno umetniško delo
bi moralo biti prikazano tako, da je poudarjena njegova umetniška vrednost.
Vendar pa se umetnostne kompetence na osnovni stopnji šele razvijajo, zato v
umetniških delih ni mogoče pričakovati popolnosti. Izdelek bi moral ostati otrokov.
Učitelj se mora truditi, da otrokovemu delu ne vsiljuje pogleda odraslega, s čimer bi
lahko zmanjšal njegovo vrednost.

2.1.5 Izdelki, portfolio in projekti
- Zvezek za umetnost
Zvezek za umetnost se lahko uporablja v razredu in dejavnosti oz. naloge dokončajo
doma. Vključuje lahko:
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dokumente, povezane z umetniškim delom, na primer slike,
fotografije, kopije slik, filme, posnetke gledaliških iger, razstave na zgoščenkah
ali USB-ključih,
zapiske, zabeležene po razpravi ali med njo, o umetniškem delu:
njegovo sporočilo, opisne podrobnosti itd.,
razlage o uporabljenih tehnikah,
članke,
zapisnike o obiskih umetnostnih galerij, muzejev, filmov,
gledaliških iger ali predstav.
Ta zvezek lahko vsebuje tudi zapisnike o glasbenih dejavnostih, plesu ali poeziji, pri
čemer je uporabljen podoben pristop.
- Risalni blok
Učenci za opazovanje (na primer stavbe, predmeta, osebe, pokrajine itd.) uporabljajo
risalni blok z brezčrtnim papirjem za skiciranje med urami predmeta umetnostna
vzgoja.

2.1.6 Vloga učitelja
Pedagoški pristop, opredeljen v tem načrtu, zahteva, da učitelj:
- na ravni šole (vloga koordinatorja in vključevanje učiteljev)
o izvede usklajevanje:
 opredeli možne skupne letne ali redne projekte,
 opredeli letni program z dogovorjeno vsebino na podlagi šolskega
predmeta. Cilj je predlagati dejavnosti na vseh področjih, ob
upoštevanju vseh umetnostnih obdobij in zagotoviti napredovanje
v učnih rezultatih. Cilji za 2. in 4. razred primarne stopnje
izobraževanja na kontinuumu niso natančno opredeljeni. Šola
lahko tako prilagodljivo načrtuje dejavnosti za dve leti,
 dodeli sredstva in predlaga možne dejavnosti glede na talente
posameznih učencev za umetnost,
 organizira umetnostne dejavnosti pri evropskih uricah,
 organizira šolske dogodke, kot so razstave, predstave, obiski
muzejev, umetniške delavnice itd.,
 organizira razporeditev v učilnici za umetnostno vzgojo, zaloge
materiala in njegovo uporabo,
 organizira obveščanje o umetnostnih dogodkih, njihovo
oglaševanje itd.;
- na ravni razreda:
o ustvari estetsko bogato okolje, ki spodbuja umetnost:
 razstavi umetnostna dela,
 razstavi dela učencev, tako individualne kot tudi skupinske
projekte,
 ustvari razredni muzej z organizacijo prostora, kjer so prikazani
različni predmeti, revije in knjige o temah, obravnavanih v razredu,
o pripravi program in usklajen načrt:
 pregleda vsa zgodovinska obdobja in v načrt vključi pomembna
umetniška dela iz naše evropske dediščine,
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uravnoteženo razdeli čas za dejavnosti med statične in kinetične
umetnosti,
 pripravi module, ki vključujejo ure po različnih področjih (npr.
odkrivanje umetniškega dela, gledališkega besedila, delo na igri,
izražanje itd. v okviru ur, dodeljenih predmetoma J1 ali odkrivanje
sveta, glede na vsebino, praktične tehnike pri urah predmeta
umetnostna vzgoja ali v evropskih urah itd.);
na ravni učenca:
o omogoči vsakemu učencu, da razvija kompleksnost razmišljanja,
svobodno ustvarja, pridobi samozavest, postane bolj samostojen in se
nauči delati z drugimi na skupnem projektu,
o prilagojeno nadzoruje učenje posameznikov s prilagajanjem projekta
tako, da zagotovi napredek,
o pomaga pri samovrednotenju in pripravi portfolia.


-

2.1.7 Vloga staršev
Starši imajo lahko pomembno vlogo v razvoju otrokovih umetnostnih kompetenc s:




spodbujanjem umetnostnih dejavnosti doma, kot so slikanje, izdelovanje
modelov itd.,
spoštovanjem dela svojih otrok,
podpiranjem otrok pri njihovem napredku v umetnostnih projektih.

2.1.8 Partnerstva
Za umetnostno vzgojo je potreben neposreden stik z umetnostnim delom in
umetnikom. Šola in učitelj morata poiskati vse možne načine, kako obdati učence z
bogatim umetnostnim okoljem:
 v učilnici: kopije različnih umetnostnih del, prikazovanje različnih vrst filma
(nemi, risani, dokumentarni filmi, reportaže, umetnostni filmi),
 organiziranje specialističnih delavnic z umetniki iz širše skupnosti.
 Zunaj učilnice: obiski, predavanja, razred za posebne umetnostne projekte,
projekti v okviru evropskih ur, predstave, razstave,
 vsako delo ima svojega avtorja. Učenec bi moral vedno navesti svoje ime na
svojem delu. To vključuje tudi predstave in razstave. V tem primeru bi morali
organizatorji navesti imena učencev, ki so sodelovali pri produkciji: vloge,
producent, kostumi, osvetljava itd,
 evropske šole bi morale izvesti ukrepe za zaščito dela umetnikov z
zagotavljanjem spoštovanja predpisov o avtorskih pravicah,
 od ravnateljev se zahteva, da zagotovijo spoštovanje zakonodaje o avtorskih
pravicah, zlasti v zvezi s koncerti ali predstavami, ki so odprte javnosti, ter
uporabo slik in fotografij na spletu. To vključuje tudi zaščito umetniških del otrok,
ko so objavljena na družbenih spletnih straneh.
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Učni cilji

3

3.1 Kompetence
-

Ceniti umetniška dela na različnih področjih; slikarstvo, kiparstvo, arhitektura,
računalniško oblikovanje, umetnostni predmeti, gledališke predstave itd.

-

Razumeti umetniško sporočilo, ki ga vsebujejo umetniška dela in ki je lahko
izraženo z raznolikimi oblikami umetniškega izražanja.

-

Ustvarjati s pomočjo različnih umetnostnih tehnik in stilov.

3.2 Znanje
-

Pridobiti zavedanje o naši lokalni in evropski umetnostni dediščini pri umetnostni
zgodovini.

Poznati številna umetniška dela (umetnike, umetniške smeri)
-

v vsakem od glavnih zgodovinskih obdobij: prazgodovina in antika, srednji vek,
moderna doba, 19. stoletje in 20. stoletje do danes;
s področij
o statičnih umetnosti: podobe, fotografija, slikarstvo, modeliranje,
kiparstvo, rokodelstvo, arhitektura itd.
o kinetičnih umetnosti: drama, gledališče (lutkovno gledišče, gledališče
senc), kinematografija.

3.3 Spretnosti
Razviti spretnosti za samoizražanje in odzivanje ob srečanju z umetniškim
delom. Zmožnost opisati, pojasniti, utemeljiti in izraziti občutke in čustva.
Obogatiti kakovost govora in jezika.
- Razviti tehnične spretnosti na področju statične umetnosti:
o risati, slikati, izrezovati, zgibati, lepiti, odtiskovati, kipariti, sestavljati,
prerisovati itd.,
o s spodbujanjem otrok k ustvarjanju z različnimi materiali (les, blago, vrv,
krep papir in druge vrste papirja, glina, kovina itd.),
o z uporabo različnih orodij (škarje, različne vrste svinčnikov in barvic,
čopiči, kladiva, klešče itd.),
o s pomočjo opreme IKT (računalniki, optični čitalniki, digitalne kamere,
programi),
o z uporabo prostora (ploskve, telesa, perspektiva, oblike, simetrije itd.),
o z uporabo barv (osnovne barve, mešanice, odtenki/prelivanja, kontrasti
itd.).
- Razviti spretnost in natančnost pri uporabi umetnostnih orodij in tehnik.
- Razviti tehnične spretnosti na področju kinetičnih umetnosti z uporabo:
o lastnega telesa, govorice telesa, glasu, gibanja, znakovnega jezika,
izražanja čustev,
o določenih sredstev: pripomočkov, kostumov, ličil, lutk itd.,
o orodja in tehnične opreme: kamer, mikrofonov itd.,
o prostora: razporeditev, uokvirjanje, povečava itd.,
o partnerjev: skupinske igre, dvojice, usklajenost itd.,
-
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o pridobljene natančnosti in znanja.

3.4 Medpredmetne kompetence
Razvoj umetnostnih kompetenc je podprt s hkratnim pridobivanjem drugih kompetenc,
ki so nujne za uresničitev načrta ali zamisli. Celostni pristop pomaga učencu združiti
znanja, ki jih je pridobil v drugih okoljih, in jih povezati (medpredmetno povezovanje),
na primer z uporabo svojega znanja zgodovine, matematike, likovne umetnosti idr.
V umetnosti so potrebne naslednje kompetence:
-

jezikovne kompetence, ki so koristne za izražanje,

-

družbene kompetence, vključno z državljanskimi, ki so potrebne, ko ljudje drug
drugemu pojasnjujejo svoje zamisli ter sodelujejo pri delu,

-

matematične, tehnološke in znanstvene kompetence: oblike, barve, mere,
razmerja, tehnična oprema (fotografije, kamere itd.),

-

digitalne kompetence: uporaba IKT za dokumentarne raziskave in predstavitve,
pa tudi uporaba IKT za digitalno ustvarjeno umetnost: računalniško ustvarjena
digitalna umetnost itd.,

-

kompetence učenje učenja in razvijanja samoiniciativnosti: učenje vloge,
načrtovanje dela, izbira delovnih tehnik, pogum za ustvarjanje izvirnega dela,
se pustiti posneti ali stopiti na oder itd.,

-

kulturne kompetence, zlasti zgodovina in književnost.

3.5 Kontinuum razvrščanja spretnosti
Kontinuum je vodilo, ki se lahko uporablja kot orodje za načrtovanje razvoja
kompetenc. To orodje učiteljem omogoča, da pripravijo program učenja in določijo fazo
razvoja vsakega učenca, da bi se bolje prilagodili potrebam in zahtevam. Učencem
omogoča prost in neoviran napredek v razvoju. Je zelo prilagodljivo orodje. Učitelji ga
lahko uporabijo, da na kratko prikažejo učenčev napredek. To je lahko koristno pri
obveščanju staršev in učencev na sestankih, da bi bolje določili posamezne potrebe.
Kontinuum uporablja opisnike.
Na njem so določene tri ravni:
- konec predšolske vzgoje ali 1. razreda,
- konec 3. razreda,
- konec 5. razreda.
Temelji na programu za predšolsko vzgojo in programu za predmet umetnostna vzgoja
na sekundarni stopnji izobraževanja.
Kontinuum služi tudi usklajevanju načrtovanja na področju poučevanja umetnosti v
šolah.
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STATIČNE UMETNOSTI:
slike, fotografije, računalniška kompozicija, slikarstvo, modeliranje,
kiparstvo, rokodelstvo, arhitektura itd.
Zaznavanje/razumevanje/razmišljanje
Predšolska vzgoja ali
3. razred
5. razred
1. razred
- Z danim besediščem opiše en
element,
- poda preprosto razlago,
- uporabi vse čute za pristop k delu
ali njegovo raziskovanje.

- Pove, ali mu je delo všeč ali ne,
in odločitev utemelji.

- Razlikuje resnično od
izmišljenega.

- Pri branju slikanic uporabi
ilustracije za opis kraja ali lika in za
izražanje občutka ali izbire.
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- Z danim besediščem opiše
osnovne elemente dela, npr.
obliko, linijo, barvo in ton, teksturo
in materiale, vzorec in ritem ter
prostorsko ureditev.

- Z danim besediščem natančno
opiše sestavne elemente dela, npr.
obliko, linijo, barvo in ton, teksturo
in materiale, vzorec in ritem ter
prostorsko ureditev,
- prepozna vizualne učinke, ki jih
ustvarjajo elementi: obliko, linije
itd.,
- izrazi predpostavke o
uporabljenih tehnikah.
- Poimenuje elemente kompozicije, - Izrazi čustvo, občutek, vtis ali
ki vzbujajo čustva, občutke ali vtis, scenarij, ki ga je vzbudilo delo,
in o njih nekaj pove.
- primerja z drugimi deli, ki
obravnavajo isto temo.
- Pojasni svoje izbire na podlagi
- Utemelji svoje stališče na podlagi
opažanj.
opažanj (kritična in estetska
presoja).
- Prepozna pomembne elemente v - Izpostavi pomembne elemente v
delu.
delu in jih interpretira.
- Opredeli sociokulturne elemente. - Poda pojasnilo ali interpretacijo
vloge sociokulturnih elementov v
delu.
- V slikanicah prepozna elemente
- Slikovno ali tridimenzionalno
umetniškega dela, ki ponazarjajo,
predstavitev scene primerja z
podpirajo ali dopolnjujejo besedilo. izvirnim besedilom (mitologija,
zgodovinski dogodek itd.),
prepozna elemente razlage.
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STATIČNE UMETNOSTI:
slike, fotografije, računalniška kompozicija, slikarstvo, modeliranje,
kiparstvo, rokodelstvo, arhitektura itd.
TEHNIČNO ZNANJE:
risanje, slikanje, uporaba različnih orodij in materialov, tiskanje, oblikovanje
prostora, kiparstvo, fotografija, uporaba digitalnih tehnik itd.
POZNAVANJE DEL
Predšolska vzgoja ali
3. razred
5. razred
1. razred
- Stabilna desna roka (če je
učenec desničar),
- pravilno drži svinčnik.

- Prostoročno riše s svinčnikom na
papir.

- Predela in uredi svojo skico.

- Zadosten razvoj finih motoričnih
spretnosti, da lahko obvlada
predlagane fine motorične
dejavnosti.
- Bolj natančno uporablja majhna
orodja in pripomočke, kot so
čopiči, škarje, svinčniki, glina itd.,
- ve, kje v učilnici so materiali.

- Slika na označeno površino.

- Nariše obris, v katerem nato
slika.

- Zmožen je prepoznati in uporabiti
naslednja dejanja v razredu:
lepljenje, risanje, modeliranje,
slikanje, trganje, rezanje, tiskanje,
zgibanje itd.
- Uporablja različne vizualne
elemente: oblike, linije, obrise,
teksture.
- Poimenuje in uporabi naslednje
materiale: barvice, flomastri, gvaš
barve, papir in karton, barvne
krede in glina, glina, oglje.
- V omejenem obsegu uporablja
avdiovizualno gradivo; uokvirjanje,
mreža/zameglitev, globina, barvni
in črno-beli način itd.
- Poimenuje in ustvari oblike in
linije: zaokrožena, oglata, široka,
ozka, vodoravna, navpična.
- Poimenuje in uporablja primarne
barve: modra, rumena, rdeča,
meša sekundarne barve: zelena,
oranžna, vijolična; z uporabo bele
in črne ustvarja/meša barvne in
svetlostne odtenke
- Prepozna svetlo in temno,
preskusi tehnike za osvetlitev,
potemnitev.
- Prepozna tridimenzionalne oblike
in jih uporabi v izdelku:
kocka, kvader, valj, krogla, stožec
in kvadratna piramida.

- V ustvarjalnem procesu natančno
uporablja različne tehnike in
spretnosti.

- Ugotovi in preskusi načine, kako
organizirati predmete v prostoru –

- Uporabi naslednje načine
organizacije prostora v izdelku:

- Prepozna glavno avdiovizualno
opremo in jo poskusi uporabiti:
kamera, fotokopirni stroj,
računalnik itd.
- Razvrsti barve in oblike, podobe,
fotografije itd.,
- obdeluje jih in jih uporablja.

-Uporabi svoj občutek za prostor.
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- V izdelku uporabi kombinacijo
plastičnih sestavnih elementov.
- Pri delu pravilno uporabi različne
materiale in orodja.
- Kombinira več avdiovizualnih
tehnik.
- Poimenuje in ustvari oblike in
linije: kratka, poševna, prekinjena,
vzporedna, pravokotna.
- Poimenuje in uporablja barvi:
cian, rumena in magenta,
- prepozna tople in hladne barve
ter odtenke: smaragdna, višnjeva,
citronsko rumena itd.,
- ustvarja vzorce.
- Razlikuje odtenke in jih uvaja v
ustvarjalni proces.
- V istem izdelku uporabi različne
tridimenzionalne oblike,
- ustvari preprost izdelek z
različnimi materiali (papir,
modeliranje, kiparstvo, les itd.).
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- Pozna posebno besedišče,
povezano z nalogo.
- Pozna nekatera dela iz lastne
države ali Evrope.

prekrivanje, ponavljanje, plasti,
zrcalna simetrija, asimetrija.
- Prepozna in ustvari perspektivo s
pomočjo prekrivanja.
- Razume in uporablja besedišče,
predstavljeno med učno uro.
-Pozna nekatera znana umetniška
dela iz vsakega od petih glavnih
obdobij (antika, srednji vek, 15. do
18. stoletje, 19. stoletje, 20.
stoletje do današnjega dne).

prekrivanje, ponavljanje, plasti,
zrcalna simetrija, asimetrija.
- Prepozna in ustvari
pomanjševalno perspektivo.
- Pozna predstavljeno besedišče in
ga uporablja natančno.
- Pozna še več umetniških del in
umetnikov iz vsakega od 5 glavnih
obdobij (antika, srednji vek, 15. do
18. stoletje, 19. stoletje, 20.
stoletje do današnjega dne) in jih
zna povezati s časom, državo ali
smerjo (baročna romanika,
renesansa, impresionizem,
kubizem, pop art, abstraktna
umetnost itd.).

STATIČNE UMETNOSTI:
slike, fotografije, računalniške kompozicije, slikarstvo, modeliranje, kiparstvo,
rokodelstvo, arhitektura itd.
Ustvarjanje
Predšolska vzgoja,
3. razred
5. razred
1. razred
- Uporabi risanje za ustvarjanje:
- Prenese zamisel v skico.
prosto risanje.
- Za ustvarjanje uporabi vse čute:
- Izvede projekt od začetne skice s
za ustvarjanje uporabi različne
pomočjo materialov in orodij, ki jih
materiale: glino, blago, materiale za ima na voljo.
modeliranje, mavčne plošče.

- Ustvari skice, ki kažejo različice
zamisli.
- Določi različico projekta s
prilagajanjem gibov, orodij in začetnih
materialov,
- predlaga več različic.

- Slike obravnava interaktivno in
ustvarjalno.

- Izdela slike,
- ustvarjalno uporabi fotografije
(izrezovanje, razporeditve, kolaži in
prekrivanja, efekti, s pomočjo
računalnika ali brez).
- Določi namen, izbere orodja in
tehnike ter jih prilagodi in uporabi v
izvornem predlogu.

- Fotografije združi z drugimi
umetnostnimi tehnikami v ustvarjalno
kompozicijo.

- Kratko predstavi dejanja in
proces,

- Opiše dejanja, izvedena z orodji
in materiali med izdelavo,

- pove, kaj ga je veselilo in zakaj.

- razpravlja o tem, ali je zadovoljen
z odkritji in težavami.
- Opiše pomembne vidike svoje
ustvarjalne izkušnje,
- ubesedi svoje namene in ali jih je
uresničil ali ne.

- Ustno ali pisno pojasni preproste
miselne korake procesa,
- izrazi zadovoljstvo,
-pojasni izzive in ugotovljene načine za
njihovo reševanje.
- Pojasni razloge za svoje odločitve
med ustvarjalno izkušnjo.

- Pri ustvarjanju uporabi tehnike, ki
se jih je naučil v razredu,
ustvarjalno združuje oblike, linije,
barve itd.

- Izboljša nekatere vidike, da bi
dosegel končni rezultat,
- izdelek obogati z dodajanjem
slikarskega materiala, z zgibanjem,
rezanjem in kolažem,
- spremeni prostorsko organizacijo.

Razlaga svojega dela

- Opiše nekatere elemente in poda
nekaj razlag,
- pove, kaj je naredil oziroma kaj je
želel narediti.
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- Predstavi mnenje o svojem ali
prijateljevem končnem izdelku.

- Svetuje glede svoje ali prijateljeve
izvedbe in jo pojasni.

- Predstavi kritično mnenje o svojem ali
prijateljevem izdelku v okviru omejitev
procesa.

UMETNOST IN GIBANJE:
oder in gledališke umetnosti
Zaznavanje, razumevanje, razmišljanje
Predšolska vzgoja,
3. razred
1. razred
- Pozna različne oblike dramske
predstavitve: film, risani film,
gledališče, lutkarstvo, pantomima itd.

- Izrazi, kaj mu je bilo všeč in kaj ne
ter zakaj.

- Pozna in prepozna nekatere
elemente odrske produkcije:
- inscenacija: kostumi, osvetlitev,
ozvočenje, zavese itd.,
- osebje: igralci, producent,
kamerman, koreograf, vodja
garderobe, vizažist, šepetalec itd.
- pisna podpora: režijska knjiga,
scenarij.
- Izrazi mnenje o delu predstave, ki
je vzbudil čustva, občutke ali vtise,
- pojasni izbire.

- Opiše del predstave,
- opiše lik ali sceno,
- opiše značilnosti glavnih likov,
- posreduje splošno vsebino dela,
- pozna razliko med resničnim in
izmišljenim,
- opiše učinek, ki ga je ustvaril lik
(klovn me je nasmejal itd.).

- Opiše delo z enakim zaporedjem
dogodkov,
- opiše značilnosti lika glede na
kostume in pripomočke,
- prepozna glavne in stranske like,
- prepozna okoliščine dela (okolje,
čas, kraj itd.),
- prepozna sociokulturne elemente,
- prepozna zamisli in čustva, ki jih
posreduje delo,
- pojasni, kaj je značilno za
leposlovje,
- pojasni, kako liki dosežejo neki
učinek pri občinstvu.

- Zna razlikovati med različnimi
oblikami izražanja in komunikacije:
kretnje, pantomima, govor itd.

- Razlikuje parametre izražanja:
ton, glasnost, ritem, zven,

- Razlikuje med gibljivimi in
nepremičnimi slikami (fotografija/film,
film/risani film).
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- opazi pomembnost nebesedne
komunikacije (pantomima, odnos,
kretnje itd.).
- Pozna nekaj načinov za animacijo
slike: listni zvezek, zoetrop
(zaporedne risbe pri hitrem listanju

5. razred

- Izrazi mnenje o produkcijskih
odločitvah in interpretaciji,
- izrazi mnenje o učinku, ki ga je
ustvaril član ekipe (kamerman,
oseba, odgovorna za osvetlitev itd.),
- izrazi mnenje o izbiri besedila,
izbiri igralcev in scenariju.
- Opiše čustvo, občutek ali vtis,
- utemelji in zagovarja svoje mnenje
(kritično in estetsko),
- primerja izvirno besedilo s filmsko
ali odrsko uprizoritvijo.
- Predstavi recenzijo dela,
- predstavi mnenje o interpretaciji
likov,
- pojasni učinek vsakega elementa
okoliščin (čas, kraj, okolje) na
umetnostno napredovanje dela,
- izrazi mnenje o načinu, kako
igranje omogoči razvoj likov v okviru
okoliščin,
- pojasni ali razloži vlogo
simbolizma v delu,
- predstavi mnenje o zamislih, ki so
razvite in zagovarjane,
- pojasni, kako lahko leposlovje
posreduje avtorjeve namere,
prepozna gledališke učinke,
- predstavi kritično analizo, kako se
umetniki razvijajo in kako dosežejo
svoje namere,
- pojasni ali razloži vlogo
sociokulturnih elementov v delu.
- Pojasni, kako igralci izražajo svoje
namene z niansami, kretnjami,
položajem, gibanjem itd.

- Pojasni postopke, ki vplivajo na
gibanje slik: hitrost, zaporedje sličic
na filmskem traku, vstavljanje
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zvezka ali hitrem vrtenju bobna
zoetropa dajejo vtis animacije).

nepremičnih slik, približevanje,
panoramski pogledi itd.

UPRIZORITVENE UMETNOSTI:
oblikovanje scene in dramska umetnost
Poznavanje tehnik, njihova uporaba v praksi in poznavanje del
Predšolska vzgoja /
1. razred

3. razred

- Sodeluje pri postavitvi odrske
scene.

- Predlaga možnost za
postavitev scene.

- Oblikuje in izdela odrsko sceno
načrtuje in uskladi inscenacijo ter
spremembe rekvizitov pred
predstavo,
- odgovoren je za področje odrske
scene (osvetlitev, ozvočenje,
postavitev pohištva, kostumi,
ličenje itd.).

- Izbere ustrezno inscenacijo in
rekvizite za lik in jih uporabi po
želji.

- Kombinira ustrezne kostume in
rekvizite za lik in jih uporabi
med igranjem vloge.

- Izbere in prilagodi kostume,
rekvizite in ličila, tako da ustrezajo
liku, obdobju in vzdušju, ki ga želi
ustvariti.

- Izmisli si neko osebnostno
lastnost lika.

- Izmisli si več osebnostnih
lastnosti lika.

- Izmisli si glas in način
premikanja lika.

- Prilagodi svoj glas in kretnje
glede na to, kako želi prikazati
lik,
- posnema zaporedje dejanj,
- izrazi duševno stanje s
kretnjami, tonom glasu ali
gibanjem telesa (strah,
neprijaznost, zaskrbljenost,
presenečenje itd.) s
spremembami dihanja, drže,
izraza in izvedbe.

- Vadi vlogo z gibanjem po
odrskem prostoru in izvajanjem
preprostih gibov.
- Zapomni si nekaj vrstic
besedila za uprizoritev kratkih
pogovorov.
Lutke:
- igra se z lutkami in razume
osnovni položaj, kako držati
lutko.
Lutkovno gledališče senc:

- Zapomni si vrsto premikov po
odrskem prostoru.

- Izmisli si vrsto osebnostnih
lastnosti in jih ohrani med
predstavo.
- Izmisli si glasove, pantomimo,
gibanja in ritme glede na lik, ki ga
želi uprizoriti,
- spreminja parametre: ton,
glasnost, ritem in zven glasu,
- dela skupaj s partnerjem,
- izrazi duševno stanje s kretnjami,
tonom glasu ali gibanjem telesa
(strah, neprijaznost, zaskrbljenost,
presenečenje itd.) s poudarjenimi
spremembami dihanja, drže,
izraza, izvedbe, ritma in intonacije.
- Prilagodi gibanje glede na
postavitev scene, osvetlitev in
druge igralce.
- Zapomni si dialoge za uprizoritev
kratkih iger/iger vlog ali izsekov
iger.
Lutke:
- spreminja glas lutke,
- lutko premika v okviru lutkovnega
odra.
Lutkovno gledališče senc:
-spreminja glas lika lutke,
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- Zapomni si kratke dialoge za
uprizoritev kratkih skečev ali
iger vlog/kratkih iger.
Lutke:
- lutki da osebnost in si izmisli
njen stalni glas.
Lutkovno gledališče senc:

5. razred
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- eksperimentira s sencami z
uporabo različnih oblik, barv in
virov svetlobe.

- razume osnovni položaj telesa
in razdaljo objekta od telesa
glede na ozadje in vir svetlobe,
- liku da njegov stalni glas.
Kinematografija:
Kinematografija:
- rokuje z materialom, ki se
- ustvari manjši animiran
uporablja v vizualni animaciji in
izdelek: strip, boben za risanke
ga obdeluje: stripi, boben za
(zaporedje risb, ki ustvarijo vtis
risanke (zaporedje risb, ki
gibanja, ko se vrtijo na bobnu ali
ustvarijo vtis gibanja, ko se vrtijo pri hitrem listanju majhnega
na bobnu ali pri hitrem listanju
zvezka),
majhnega zvezka),
- nauči se, kako uporabljati
- ogleda si filmski trak ali trak
funkcije filmske opreme: DVD,
risanke,
računalnik (gumb za
- preskusi preprosto opremo:
predvajanje, ustavitev,
digitalno kamero, mobilni telefon previjanje), vadi snemanje
ali iPad s funkcijo snemanja,
kratkih filmskih posnetkov z
- snema in opazuje rezultate.
osnovno opremo (digitalna
kamera, mobilni telefon ali iPad
s funkcijo snemanja) in izboljša
kakovost s ponovnim
snemanjem.
- Preuči nekatere risane filme,
- Preuči različne vrste
filme ali predstave, primerne za (kinematografske) animacije:
svojo starost.
stripi, boben za risano
animacijo, risani film, nemi filmi,
zvočni filmi, črno-beli filmi in
barvni filmi,
- preuči filme in predstave,
primerne za svojo starost.

- senčno lutko premika po
celotnem prostoru projiciranja.
Kinematografija:
- z učiteljevo pomočjo in s
programsko opremo, ki je primerna
za otroke, ustvari filmske posnetke
na računalniku in izbere najboljše
poskuse; uredi film,
- posname filmsko glasbo.

- Pozna glavne prelomne točke v
zgodovini kinematografije,
- pozna glavne kinematografske
stroke in poklice,
- pozna nekatere znane evropske
filme iz različnih obdobij, primerne
za svojo starost,
- pozna nekatere evropske
dramske igre (ali izseke), primerne
za svojo starost,
- pozna nekatere predstave.

UMETNOST V GIBANJU:
uprizoritvena umetnost in drama
Ustvarjanje
Predšolska vzgoja,
3. razred
1. razred
- Izmisli si kratko zgodbo z
začetkom in koncem, na podlagi
katere je mogoče uprizoriti igro.

- Izmisli si kratko zgodbo z
začetkom in presenetljivim koncem
ter rešitvijo tragičnega konca, na
podlagi katere je mogoče uprizoriti
igro.

- Pripravi kratek predlog za
dramsko igro z glavnim likom z
rekviziti in brez njih, z uporabo
glasu, kretenj, gibanja in
pantomimo.

- Igra lik v izmišljenem ali danem
scenariju; liku dodeli osebnostno
lastnost, glas, kretnje, pantomimo,
kostum, rekvizite in ga poskuša
odigrati v preprosti igri.
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5. razred

- Izmisli si kratko zgodbo z
začetkom in presenetljivim koncem
ter rešitvijo tragičnega konca,
razdeljeno na zaporedne tablice,
na podlagi katere je mogoče
uprizoriti igro,
- izdela povzetek in načrt scene
kot pripravo za snemanje kratkega
filma.
- Igra lik v izmišljenem ali danem
scenariju; liku dodeli osebnostne
lastnosti, glas, kretnje, pantomimo,
kostum, rekvizite in ličila,
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- Sodeluje pri izvedbi skupinske
predstave,
- sodeluje pri pripravljanju
odra/oblikovanje scene,
- izvede postopek programa, kot je
bil predstavljen ali dogovorjen v
skupini: glas, kretnje, gibanje.

- Ustvari prosto igro z marionetami
v lutkovnem gledališču.

- Ustvari prosto igro senc.

4

- lik naredi bolj oseben z intonacijo
in prilagoditvijo,
- prostor na odru uporabi za
izvedbo igre,
- svoje igranje uskladi s
partnerjevim.
- Sodeluje pri izvedbi skupinske
- Sodeluje pri izvedbi skupinske
predstave,
predstave,
- predstavi zamisli za oblikovanje
- sodeluje pri načrtovanju scene,
scene,
- prevzame odgovornost za
- izbere vlogo v igri,
tehnične naprave: ozvočenje,
- lik naredi bolj oseben z določitvijo osvetlitev, šepetalci, kostumi,
kostuma, pripomočkov, ličil,
postavitev scene,
- lik naredi bolj oseben s
- izbere lik; z izbiro določenega
prilagoditvijo glasu in različnimi
kostuma, ličil, pripomočkov, pa tudi
kretnjami, s katerimi se bolj vživi v glasu, kretenj, pantomime, gibanja
lik,
in ritma liku dodeli osebnostne
- sprejme predhodno določeno
lastnosti,
izvedbo,
- med igro spreminja parametre:
- v kratkem dialogu poda ustrezne zvok, dinamiko, ritem,
in konstruktivne povratne
- igro uskladi s partnerjem glede
informacije.
na povratne informacije in izvedbo.
- Pripravi kratko igro z marionetami - Pripravi kratko igro z marionetami
s kratkimi dialogi, ki se jih nauči na s kratkimi dialogi, ki se jih nauči na
pamet, pri čemer lutkam dodeli
pamet, pri čemer lutke naredi bolj
stalne glasove in usmeritev.
osebne s prilagajanjem glasu,
ustrezno izvedbo in usklajevanjem
z drugimi lutkami.
- Pripravi kratko igro senc s
- Pripravi kratko igro senc s
kratkimi dialogi, ki se jih nauči na
kratkimi dialogi, ki se jih nauči na
pamet, pri čemer likom dodeli
pamet, pri čemer like naredi bolj
stalne glasove.
osebne s prilagajanjem glasu,
ustrezno izvedbo in usklajevanjem
z drugimi liki.
- Izdela manjši sklop animiranih
- Sodeluje pri produkciji kratkega
podob, zvezek ali boben z
filma, pri kateri uporablja
animacijo (zaporedne risbe se
programsko opremo za animacije
dozdevno premikajo pri hitrem
in spletno kamero.
listanju strani zvezka),
- s preprosto opremo (kamera,
mobilni telefon, iPad itd. s funkcijo
snemanja) izdela film s kratkimi
zaporedji.

Vsebina

Umetnost zajema obe vsebinski področji
- statične umetnosti,
- kinetične umetnosti.
Plastične in statične vizualne umetnosti:
- risanje,
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- slikanje,
- umetniška in industrijska grafika,
- kompozicija,
- fotografija,
- računalniško ustvarjene slike,
- modeliranje, kiparstvo,
- industrijsko oblikovanje (oblikovanje uporabnih predmetov)
- arhitektura,
- rokodelstvo in izdelki „naredi sam“ itd.
Umetnost in razvedrilo:
- gledališče,
- lutkarstvo,
- gledališče senc,
- kinematografija itd.

5

Vrednotenje

Vrednotenje je sestavni del učnega procesa pri umetnosti. Za vajo je lahko formativno:
učitelj opazuje posameznikovo predanost projektu in ravni odločanja. Učitelj posveti
pozornost težavam, s katerimi se srečujejo učenci, in jim pomaga spremeniti in
prilagoditi njihove izdelke.
Spreminjanje napak v umetniškem izdelku je v umetnosti posebej zanimivo. Za
ustvarjalnost je potrebna svoboda za oblikovanje novih in inovativnih zamisli, svoboda
izražanja ter uporaba znanja v druge namene, razen opredeljenih. Ta proces spodbuja
ustvarjanje. Zato so lahko napake koristne izhodiščne točke za ustvarjalno
razmišljanje.

5.1 Vrste vrednotenja
Ne glede na formativno vrednotenje, ki je osnovno načelo diferenciranega poučevanja,
se ocenjevanje izvaja tudi v drugih oblikah:





sprotno ocenjevanje je sestavni del učne ure: učitelji stalno ocenjujejo učni
napredek otrok,
ocenjevanje za šolsko poročilo,
samovrednotenje ali vrstniško vrednotenje, ki se izvaja vsak dan po učni uri,
portfolio je evidenca otrokovega ustvarjalnega in estetskega razvoja.

5.1.1 Ocenjevanje, primeri dela in portfolio.
Samovrednotenje je osrednji del celostnega pristopa, ki se uporablja pri predmetu
umetnostna vzgoja. Da bi bilo učinkovito, se mora izvajati redno in stalno; učenci se
spodbujajo, da pokažejo, da cenijo lastno delo, skupaj z učiteljem in vrstniki. Ta oblika
ocenjevanja je stalna, saj vključuje stalno razmišljanje in ponovno presojanje praks
poučevanja. Osredotočena je na otrokov odziv na različne naloge, kot so predstavitev
novih umetniških del ali kulturni obiski, povezani z umetnostnim portfoliom ali
umetnostnim zvezkom. Poleg stalnega ocenjevanja je treba uporabiti primeren način
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vrednotenja, ki je prilagojen specifičnim kompetencam. Portfolio je učinkovito sredstvo
za vrednotenje dela in dosežkov učencev. Tvori ga reprezentativen vzorec končanih
del v različnih medijih v nekem obdobju, izbranih v posvetovanju z otrokom. Sestavi
ga lahko učenec in predstavi svoje delo učiteljem, staršem, družini in vrstnikom. O
njegovem delu nato potekata razprava in pogovor.
Portfolio sestavljajo trije deli:
 življenjepis sledi delu, ki ga je otrok opravil pri urah predmeta umetnostna vzgoja
od začetka šolanja. To je evidenca o otrokovem ustvarjalnem in estetskem
razvoju v času šolanja na primarni stopnji,
 mapa je zbirka dokumentov, ki jih izbere otrok in ki odražajo njegov napredek
in dosežke,
 potni list so poročila, v katerih lahko otrok preveri svoje dosežke.

5.2 Vrednotenje pri predmetu umetnostna vzgoja
5.2.1 Naloge učitelja:
- opazuje učenčevo dejavnost, presodi, kaj ta zna in kako uporablja pripomočke,
naloge in orodja, potrebne za napredek,
- učitelj beleži svoja opažanja, vendar vsak učitelj sam izbere svoj način
beleženja opažanj: opazovalni listi, pregledni prikazi itd.,
- ugotovi več točk za nadaljnje delo (izboljšave, zamisli ali znanje, ki bi ga lahko
predstavil itd.) in jih razvrsti v preglednico/mrežo,
- o preglednici/mreži se pogovori z učencem in uporabi liste za vrednotenje in
samovrednotenje.

5.2.2 Naloge učenca:
-

pove, kaj dela in kaj je delal: pojasni svoje dosežke in težave med delom ali po
končanem delu/predstavitvi,
posluša mnenja drugih učencev o svojem delu/predstavitvi,
primerja svoje delo/predstavitev z delom drugih učencev ali znanih
strokovnjakov,
odloči se, na kaj se želi osredotočiti za nadaljnji napredek, in sestavi seznam.

5.2.3 Vrednotenje spretnosti izražanja:
cenjenje umetniških del na različnih področjih; slikarstvo, kiparstvo,
arhitektura, računalniško oblikovanje, umetniški predmeti, gledališki rekviziti in
scenografija,
- cenjenje vrste sporočil, ki so lahko izražena z različnimi umetniškimi deli in v
različnih umetniških oblikah.
Vrednotenje je osredotočeno na učenčevo zmožnost izražanja njegovih čustev in
občutkov in posredovanja razumevanja različnih sporočil v umetnosti ter razmišljanja
o njih. Te spretnosti prispevajo k oblikovanju kritičnega mišljenja.
Vrednotenje je osredotočeno na zmožnost:
- opisovanja,
- razlaganja,
- zagovarjanja,
- utemeljevanja,
- izražanja občutkov ali čustev.
-
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5.2.4 Vrednotenje zmožnosti dela z vrsto različnih umetnostnih medijev:
- delo z vrsto različnih umetnostnih medijev.
Težava pri vrednotenju umetnosti je povezana z njenim subjektivnim dojemanjem. V
tem načrtu je predlagano, da se ocenjevanje umetniškega dosežka omeji na elemente,
ki jih opredeli učitelj:
- upoštevanje predmeta,
- uporaba zahtevane tehnologije in tehnik,
- zmožnost uporabe pravega orodja,
- kakovost dela glede na uporabljeno tehniko,
- stroge časovne omejitve,
- skrbnost in predstavitev.
Splošna ocena dela z vidika njegove izvirnosti in estetike ostaja subjektivna in je lahko
podana samo neformalno. Razprava o posameznikovem delu z vrstniki lahko učencem
koristi in jim pomaga ponovno ovrednotiti svoje delo in ga prilagoditi tako, da je bolj
cenjeno ali primerno.

5.2.5 Vrednotenje zmožnosti:
ustvarjanja rokodelskih izdelkov.
Pri vrednotenju se presoja:
- kakovost končanega izdelka v primerjavi z izvornim modelom,
- primernost izbrane tehnike,
- upoštevanje predhodno določenega načrta med delom,
- spoštovanje določene časovne omejitve,
- skrbnost.

5.2.6 Vrednotenje poznavanja umetniških del
Znanje o umetnosti in kulturi se oblikuje celo življenje v trenutkih, ko se posameznik
sreča z umetniškimi deli, ki spodbudijo konstruktivno razpravo.
Vrednotenje znanja o kulturi in umetnosti vključuje poznavanje različnih umetniških del,
vrste umetnikov in umetnostnih smeri. Posameznik bi moral biti zmožen primerjati neko
delo z deli drugih umetnikov in uporabiti svoje znanje za referenco in primerjavo. To
ocenjevanje je stalno in se lahko izvaja, ko se posameznik sreča z novimi deli, ki jih še
ni videl (ogledi, predstave itd.), ali v okviru dela, povezanega z njegovim umetnostnim
portfoliom in/ali umetnostnim zvezkom.

5.3 Vsebina portfolia
Razred:

Vrste
dejavnosti

Moj umetnostni potni list
Elementi samovrednotenja

+

++

+++

Risanje
Slikanje
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+++
+

Kompozicija
(glasba ali
ples)
Vtisi
(mnenja/razmiš
ljanja)
Fotografije
Računalniško
ustvarjene
slike
Lončarstvo,
kiparstvo,
grafika
Oblikovanje/de
lovni načrti
Arhitektura
Rokodelstvo
Gledališče
Lutkarstvo
Gledališče
senc
Filmi
Drugo

6

Izobraževalna podpora

Lahko se zgodi, da otrok v času svojega šolanja potrebuje podporo.
Umetnostna vzgoja omogoča učencem, da se razvijajo, delajo v lastnem tempu,
razvijajo svoje zmožnosti z uporabo vseh petih čutov in cenijo svoje delo ne glede na
raven dosežkov.
Zato ima ključno vlogo pri podpori učencev s posebnimi učnimi potrebami.
- Učencem, ki potrebujejo učno podporo na drugih področjih, daje umetnostna
vzgoja priložnost, da uživajo, se razvijajo in dobijo potrditev. Nudi jim možnost,
da se izrazijo, kar morda na drugih področjih zanje ni lahko. Ustvarja notranjo
motivacijo, saj spodbuja oblikovanje pozitivne samopodobe.
- Umetnostna vzgoja dopolnjuje drugo podporo. Nudi konkretne možnosti
podpore, kot so:
o modeliranje za otroke z motoričnimi težavami,
o načrtovanje dela za učence, ki imajo težave z metodami dela,
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-

o ustvarjanje velikega izdelka za učence, ki imajo težave z usmerjanjem
svoje energije,
o prosto izražanje za tiste, ki imajo težave z izražanjem svojih čustev.
Umetnostna vzgoja nadarjenim učencem tudi omogoča, da se lotijo ambicioznih
projektov, pri čemer jim je zagotovljena pomoč pri reševanju kompleksnih
tehničnih vprašanj, ki se lahko pojavijo. Takšna podpora mora biti ustrezna.
Učitelj mora paziti, da najde pravo ravnovesje, ki učencu omogoči napredek s
primerno mero posredovanja in podpore.
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