
umetniška gimnaZija –  
SMER GLEDALIŠČE IN FILM

Od šolskega leta 2017/2018 izvajamo prenovljen program Umetniška gimnazija – smer gledališče in 
film. Dijaki spoznavajo gledališko umetnost, doživljajo umetniške izkušnje, ustvarjajo, poustvarjajo 
in pridobivajo teoretična znanja s področij gledališča, plesa, videa in filma. Hkrati se po gimnazijskem 
programu pripravljajo na maturo, ki jim omogoča nadaljevanje študija v univerzitetnih študijskih 
programih. 

Program zasleduje splošne cilje gimnazijskega programa ter specifične cilje umetniške gimnazije, ki so 
usmerjeni v doseganje znanj, sposobnosti, veščin in odnosov na področju gledališke in filmske umetnosti 
pri dijakih. 

Preko strokovnih predmetov in delavnic (zgodovina in teorija gledališča in filma; igra in govor, impro, gib, 
zvok in glasba, vizualna delavnica; snemanje in montaža, scenarij in režija, filmski zvok, nastopanje pred 
kamero, posebne avdiovizualne tehnike in elementi) dijaki usvajajo veščine telesnega in govornega 
izražanja, pridobivajo temeljna teoretična in praktična znanja s področja scenskih umetnosti in novih 
medijev, zlasti s področij gledališča in filma ter spoznavajo svetovno in slovensko zgodovino in teorijo 
dramske umetnosti, gledališča in filma in krepijo odnos do tovrstne umetnostne dediščine.
Kot drugi tuji jezik se dijaki umetniške gimnazije lahko učijo nemščino, francoščino, španščino ali ruščino.
Program umetniške gimnazije je zahteven, zato je smiselno, da se vpišejo vedoželjni in vztrajni učenci 
z odličnim ali prav dobrim uspehom. 

PREDMETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA – SMER GLEDALIŠČE IN FILM
PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

št. ur na leto št. ur na leto št. ur na leto št. ur na leto

Obvezni predmeti

Slovenščina 140 140 140 140

Matematika 140 140 140 140

Prvi tuji jezik 105 105 105 105

Drugi tuji jezik (NE, FR, ŠP, RU, IT) 105 105 105 105

Športna vzgoja 105 105 105 105

Zgodovina 70 70 70

Geografija 70 70

Biologija, kemija, fizika** 70 + 70 70 + 70

Psihologija 70

Sociologija 70

Filozofija 70

Glasba 35 

Likovna umetnost 35 

Informatika 70

Zgodovina in teorija gledališča in filma*** 105 105 105 105

Izbirni strokovni predmet (gledališko ustvarjanje ali filmsko ustvarjanje)**** 70 70

Izbirni predmeti 70-210

Gledališke in filmske delavnice* (Igra in govor, Fotografija in film, Gib, Impro) 175 210

Gledališke ali filmske delavnice* (Igra in govor, Gib, Impro, Vizualna delavnica, 
zvok in glasba; Snemanje in montaža, Scenarij in režija, Filmski zvok, 
Nastopanje pred kamero, Posebne avdiovizualne tehnike in elementi)

140-280 140-210

Aktivno državljanstvo 35
Obvezne izbirne vsebine 90 90 55 30

Pojasnila k predmetniku 
* Druge oblike samostojnega in skupinskega dela – obvezne delavnice in izbirne delavnice.
** Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.
*** Zgodovina in teorija gledališča in filma je izbirni maturitetni predmet.
**** Dijak izbere sklop gledaliških delavnic ali sklop filmskih delavnic glede na izbirni strokovni predmet.




