ИЗБОРНИ ПАКЕТИ У III И IV РАЗРЕДУ
УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН – трећи разред
Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и
стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање
и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у
уметнички и културни живот заједнице.
По завршетку програма ученик ће бити у стању да:
– разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности;
– реализује идеје уважавајући принципе одабраних уметничких дисциплина;
– користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности;
– користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад;
– презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију;
– предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности;
– комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, идеја и
естетских доживљаја;
– исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела;
– просуђује, критички, утицај уметности на здравље;
– учествује, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживању, смишљању,
планирању и реализацији мањег пројекта.
Разред

Трећи

Недељни фонд часова

2 часа

Годишњи фонд часова

74 часа

ОПШТЕ
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ИСХОДИ
По завршетку разреда
ученик ће бити у стању
да:
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ТЕМА
и кључни појмови садржаја

Компетенција за
целоживотно учење;
Сарадња;
Решавање проблема;
Одговорно учешће у
демократском друштву;
Рад са подацима и
информацијама;
Дигитална компетенција;
Комуникација;
Естетичка компетенција
Одговоран однос према
околини;
Одговоран однос према
здрављу;
Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.

– на примеру одабраног
дела селектује познато СТРУКТУРА
Структуре које ствара природа и структуре које
од непознатог и битно
ствара човек
од небитног
– указује на елементе
и/или међусобни однос
елемената уметничког
дела који на њега
остављају најјачи
утисак

Фрактали

– дискутује о
функционалним,
естетским и историјским
аспектима уметничког
дела износећи своје
ставове учтиво и
аргументовано

Од камере обскуре до дигиталне камере

Модуларност у уметности
Могући и немогући објекти
Оптичке варке

Анимација
Специјални ефекти
Музички ефекти

ПРЕОБРАЖАЈ
– анализира, на
Књижевно дело као повод
одабраним примерима,
како се различите врсте Графички дизајн
уметности повезују у
Дизајн употребних предмета
смислену целину
Design thinking
– учествује у
мултидисциплинарним
Communication design
пројектима
Развој уређења ентеријера
– истражује нове медије
ИЗРАЗ
Класична и дигитална изложба
Различити видови наступа кроз историју
Сценски наступ
Сценски костим
Кретање
Пантомима
Неми филм
Боја и звук
Необични инструменти
Музика и технологија
Аудио књига
Представљање себе и свог дела

УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Избoрни прoгрaм Уметност и дизајн интeгрише вишe умeтничких дисциплинa у нoву цeлину.
Планом је предвиђено да га ученици могу бирати током целог гимназијског школовања. Ослонац за
остваривање програма представља опште упутство које се односи на све изборне програме и упутство
које изражава специфичности програма Уметност и дизајн за трећи разред гимназије.
Програм омогућава ученицима: да се упознају са различитим појавама у савременој уметности и
да својим деловањем допринесу уметничким и културним дешавањима у локалној средини; да открију
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како се прожимају различите врсте уметности, да развијају опажање и уметничке вештине; да уче
како да користе различите податке као подстицај за стваралачки рад; да ефикасно сарађују и
комуницирају; да размишљају, размењују мишљења и формирају вредносне судове са циљем
поштовања и заштите људских права, да предузимају друштвено одговорне акције у циљу
проналажења решења која су примењива и одржива, као и да остваре потребу да се изражавају у
одабраним уметничким дисциплинама и медијима. Програм пружа велику могућност прилагођавања
интересовањима и способностима ученика кроз различите садржаје. Теме су подстицај за планирање
истраживачких и пројектних активности које омогућавају достизање исхода и развијање
међупредметних компетенција. Сваки исход је могуће остварити кроз различите методе и технике
рада.
У интегративном интeрдисциплинaрнoм приступу, aктивнoсти сe плaнирajу из пeрспeктивe
учeникa jeр oвaкaв приступ нajбoљe oдгoвaрa учeњу у ствaрнoм живoту кoje интeгришe и пoвeзуje
сaдржaje рaзличитих пoдручja. Oвaкaв приступ пoдрaзумeвa aктивнoг учeникa чиjи je фoкус усмeрeн
нa рeшaвaњe прoблeмa, пoстaвљaњe питaњa и нa aктивнo трaжeњa oдгoвoрa. Остваривање oвaквих
прoгрaмa дoпринoси рaзвojу oригинaлнoсти, флeксибилнoсти, oсeтљивoсти и флуeнтнoсти кoд учeникa.
Остваривање програма почиње представљањем програма и тема и идентификовањем ученичких
интересовања. Након избора теме/тема на којима ће ученици радити, односно њеној/њиховој
операционализацији, бира се начин рада. Уводни часови су прилика да се сагледају знања, ставови,
вредности и вештине које поседују ученици у вези са темом којом ће се бавити, и начином рада на
теми.
Активности и методе које су погодне за реализацију овог програма су: креативне радионице, рад
на пројекту, покретање акција, реаговање на одређене теме, дискусије, дебате, играње улога, анализа
информација, истраживање и анализа добијених резултата, прављење досијеа, вртлог идеја, студије
случаја, промоције, организовање кампања и сл. При примени сложенијих активности (на пример,
приликом сарадње са локалним/ уметничким/културним институцијама) прати се и вреднује ток
организације, међусобна сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација
више различитих решења за уочени проблем, идентификација могућих помагача, овладавање
вештином евалуације и вештином презентације постигнутог, размена искуства између група. Свака
активност доприноси остварењу задатака.
У складу са специфичностима програма и просторно-техничким капацитетима препоручене теме
се могу реализовати кроз различите медије: слику (скице, цртежи, слике, плакати, књига уметника,
мурали), фотографију (врсте кадрова, жанрови), акцију (перформанс, хепенинг, флеш моб, глума,
игра, плес), музику (инструментална, вокална, вокално-инструментална и сценска), позориште (текст,
глума, покрет, кореографија, сценографија), кратки филм (играни или анимирани (анимација цртана,
глинена, луткарска или компјутерска), дизајн (графички, индустријски, модни дизајн, веб дизајн,
костимографија, сценографија), амбијент (уређење ентеријера, архитектонско пројектовање), лични
досије ученика и сл.
Прoгрaм сe остварује кроз активности које ученици реализују у шкoли и вaн њe. Препоручује се
контакт са музејима и кустосима у локалној средини као ван ње путем интернета, затим са мрежом
Републичког завода за заштиту споменика културе, археолошким локалитетима, координаторима
различитих уметничких манифестација, који ученицима могу да помогну у остваривању њихових
задатака/налога. На часовима се ученици договарају, планирају, размењују искуства о активностима
које су спровели ван школе, помажу једни другима или обављају активности које су изводљиве у
датим условима.
У прoцeсу oргaнизaциje унутaр групe, наставник усмерава ученичке активности, подстиче и
мотивише, пружа информације, помаже ученицима да организују активности, креира атмосферу у којој
се ученичке активности реализују. Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан
да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета. Активности на часу треба да се одвијају у
атмосфери поверења, поштовања различитости, међусобног уважавања, конструктивне комуникације
и демократске процедуре.
Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, радионичарске и
истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће појаве из друштва, посебан захтев за
наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних материјала који најбоље
одговарају садржају, циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима
информација, с тим да треба оспособити и охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који
су погодни за обраду на часовима.
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Теме наведене у програму изборног програма Уметност и дизајн треба схватити најшире могуће,
јер су осмишљене као мотивација и подршка идејама и практичном искуству како наставника тако и
ученика. Сваку тему је могуће сагледати из перспективе што већег броја уметничких приступа.

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН – четврти разред
По завршетку програма ученик ће бити у стању да:
– разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности;
– реализује идеје уважавајући принципе одабраних уметничких дисциплина;
– користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности;
– користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад;
– презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију;
– предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности;
– комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, идеја и
естетских доживљаја;
– исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела;
– просуђује, критички, утицај уметности на здравље;
– учествује, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживању, смишљању,
планирању и реализацији мањег пројекта.
Разред

Четврти

Недељни фонд часова

2 часа

Годишњи фонд часова

66 часова

ОПШТЕ
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ИСХОДИ УЧЕЊА
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:

ТЕМА и кључни појмови
садржаја

– указује на одабраним
примерима на везу уметности и
науке
Компетенција за
целоживотно учење;
Сарадња;
Решавање проблема;
Одговорно учешће у
демократском друштву;

– преиспитује чињенице и тумачи
их са више аспеката
АУТОРСТВО
Оригинал, репродукција, копија и
– повезује у самосталном раду
цитат
различите врсте уметности
Коауторство
– презентује властите идеје,
предлоге и решења на креативан Апропријација у уметности
начин
– препознаје сопствену успешност
у самосталном уметничком
изражавању

Рад са подацима и
информацијама;
Дигитална
компетенција;

Аутори и њихова дела
– креира нова и оригинална
решења на основу разумевања
концепта понуђених примера
уметничких дела

Комуникација;

Независни живот уметничког дела
Филмовани роман
Ауторско и народно стваралаштво
ОКРУЖЕЊЕ

4

Естетичка компетенција – -прати актуелна уметничка
Комерцијална уметност
догађања и износи о њима
Одговоран однос према властите критичке ставове
Комерцијализација уметности
околини;
Другачија садашњост
– -показује интересовање за
Одговоран однос према активнијим личним ангажманом у
Архитектура и технологија
здрављу;
културном животу
Електронски часопис, сајт и блог
Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ
Видео спот
Дигиталне игре
Апликације
Хепенинг и перформанс
Уметнички протест
Хуманитарна акција

УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Избoрни прoгрaм Уметност и дизајн интeгрише вишe умeтничких дисциплинa у нoву цeлину.
Планом је предвиђено да га ученици могу бирати током целог гимназијског школовања. Ослонац за
остваривање програма представља опште упутство које се односи на све изборне програме и упутство
које изражава специфичности програма Уметност и дизајн за четврти разред гимназије.
Програм омогућава ученицима: да се упознају са различитим појавама у савременој уметности и
да својим деловањем допринесу уметничким и културним дешавањима у локалној средини; да открију
како се прожимају различите врсте уметности, да развијају опажање и уметничке вештине; да уче
како да користе различите податке као подстицај за стваралачки рад; да ефикасно сарађују и
комуницирају; да размишљају, размењују мишљења и формирају вредносне судове са циљем
поштовања и заштите људских права, да предузимају друштвено одговорне акције у циљу
проналажења решења која су примењива и одржива, као и да остваре потребу да се изражавају у
одабраним уметничким дисциплинама и медијима. Програм пружа велику могућност прилагођавања
интересовањима и способностима ученика кроз различите садржаје. Теме су подстицај за планирање
истраживачких и пројектних активности које омогућавају достизање исхода и развијање
међупредметних компетенција. Сваки исход је могуће остварити кроз различите методе и технике
рада.
У интегративном интeрдисциплинaрнoм приступу, aктивнoсти сe плaнирajу из пeрспeктивe
учeникa jeр oвaкaв приступ нajбoљe oдгoвaрa учeњу у ствaрнoм живoту кoje интeгришe и пoвeзуje
сaдржaje рaзличитих пoдручja. Oвaкaв приступ пoдрaзумeвa aктивнoг учeникa чиjи je фoкус усмeрeн
нa рeшaвaњe прoблeмa, пoстaвљaњe питaњa и нa aктивнo трaжeњa oдгoвoрa. Остваривање oвaквих
прoгрaмa дoпринoси рaзвojу oригинaлнoсти, флeксибилнoсти, oсeтљивoсти и флуeнтнoсти кoд учeникa.
Остваривање програма почиње представљањем програма и тема и идентификовањем ученичких
интересовања. Након избора теме/тема на којима ће ученици радити, односно њеној/њиховој
операционализацији, бира се начин рада. Уводни часови су прилика да се сагледају знања, ставови,
вредности и вештине које поседују ученици у вези са темом којом ће се бавити, и начином рада на
теми.
Активности и методе које су погодне за реализацију овог програма су: креативне радионице, рад
на пројекту, покретање акција, реаговање на одређене теме, дискусије, дебате, играње улога, анализа
информација, истраживање и анализа добијених резултата, прављење досијеа, вртлог идеја, студије
случаја, промоције, организовање кампања и сл. При примени сложенијих активности (на пример,
приликом сарадње са локалним/ уметничким/културним институцијама) прати се и вреднује ток
организације, међусобна сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација
више различитих решења за уочени проблем, идентификација могућих помагача, овладавање
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вештином евалуације и вештином презентације постигнутог, размена искуства између група. Свака
активност доприноси остварењу задатака.
У складу са специфичностима програма и просторно-техничким капацитетима препоручене теме
се могу реализовати кроз различите медије: слику (скице, цртежи, слике, плакати, књига уметника,
мурали), фотографију (врсте кадрова, жанрови), акцију (перформанс, хепенинг, флеш моб, глума,
игра, плес), музику (инструментална, вокална, вокално-инструментална и сценска), позориште (текст,
глума, покрет, кореографија, сценографија), кратки филм (играни или анимирани (анимација цртана,
глинена, луткарска или компјутерска), дизајн (графички, индустријски, модни дизајн, веб дизајн,
костимографија, сценографија), амбијент (уређење ентеријера, архитектонско пројектовање), лични
досије ученика и сл.
Прoгрaм сe остварује кроз активности које ученици реализују у шкoли и вaн њe. Препоручује се
контакт са музејима и кустосима у локалној средини као ван ње путем интернета, затим са мрежом
Републичког завода за заштиту споменика културе, археолошким локалитетима, координаторима
различитих уметничких манифестација, који ученицима могу да помогну у остваривању њихових
задатака/налога. На часовима се ученици договарају, планирају, размењују искуства о активностима
које су спровели ван школе, помажу једни другима или обављају активности које су изводљиве у
датим условима.
У прoцeсу oргaнизaциje унутaр групe, наставник усмерава ученичке активности, подстиче и
мотивише, пружа информације, помаже ученицима да организују активности, креира атмосферу у којој
се ученичке активности реализују. Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан
да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета. Активности на часу треба да се одвијају у
атмосфери поверења, поштовања различитости, међусобног уважавања, конструктивне комуникације
и демократске процедуре.
Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, радионичарске и
истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће појаве из друштва, посебан захтев за
наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних материјала који најбоље
одговарају садржају, циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима
информација, с тим да треба оспособити и охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који
су погодни за обраду на часовима.
Теме наведене у програму изборног програма Уметност и дизајн треба схватити најшире могуће,
јер су осмишљене као мотивација и подршка идејама и практичном искуству како наставника тако и
ученика. Сваку тему је могуће сагледати из перспективе што већег броја уметничких приступа.
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