
umetniška gimnaZija – 
Plesna smer; 
modul b: sodobni Ples
S šolskim letom 1999/2000 je bil v Sloveniji prvič uveden program umetniška gimnazija, smer 
sodobni ples, ki ga od takrat edini izvajamo na naši šoli. Program umetniška gimnazija je zahteven, 
zato je smiselno, da se vpišejo vedoželjni in vztrajni učenci z odličnim ali prav dobrim uspehom. 
Pred vpisom je potrebno opraviti preizkus plesne nadarjenosti, prijavi za vpis pa predložiti 
zdravniško potrdilo.

Pouk je deljen na teoretični in praktični del. Strokovni predmeti – sodobne plesne tehnike, ustvarjalna 
delavnica, balet, uporabna anatomija, glasba, zgodovina plesa in odrske umetnosti – so pomemben 
del strokovnega izobraževanja bodočega umetnika. Znanja, ki jih dijaki pridobijo v štirih letih, jim 
pomagajo razvijati lastni jaz pri oblikovanju plesnega izraza.  Delo, ki je praktične in teoretične narave, 
poteka kontinuirano vsa štiri leta. Plesne tehnike se izmenjujejo, dopolnjujejo in stopnjujejo po 
težavnosti vsako leto izobraževanja v programu.

Dijaki razvijajo nadarjenost za ples in pridobivajo široko paleto znanj s poudarkom na razvoju
individualnih kvalitet. Smer sodobni ples vpliva na razvoj pozitivne samopodobe dijaka skozi 
spoznavanje, sprejemanje in izražanje njegovih potencialov ter posledično odseva  kritičen in 
konstruktiven  odnos do okolice in družbe.

Dijaki umetniške gimnazije se kot drugi tuji jezik učijo nemščino, francoščino, španščino ali ruščino. 
Izbor tujega jezika je odvisen od prijav. Program zaključijo z maturo, ki jim omogoča nadaljevanje 
študija v univerzitetnih študijskih programih. 

Preizkus plesne nadarjenosti obsega:
• plesno vajo, ki jo vodi plesni pedagog in je namenjena oceni osnovnega plesno-tehničnega predznanja;
• predstavitev kratke kompozicije ali koreografije brez glasbene spremljave, ki jo pripravijo kandidati sami;

traja  približno 2 minuti, z njo se preverja sposobnost interpretacije;
• krajšo improvizacijo, ki jo kandidati pripravijo po navodilih komisije; z njo se ugotavlja stopnja

lastne ustvarjalnosti.

PREDMETNIK UMETNIŠKE GIMNAZIJE - PLESNA SMER; MODUL B: SODOBNI PLES
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

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

I - 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

Zgodovina 70 70 70

Geografija 105

Biologija, kemija, fizika* 140 140

Psihologija 70

Sociologija 70

Filozofija 70

Likovna umetnost 35

Informatika 70

Sodobne plesne tehnike 210 210 210 210

Balet 105 105 105 105

Glasba 70

Zgodovina plesa in odrske umetnosti 35 35 35 70

II - Izbirni predmeti 70

III – Plesno ustvarjanje

Ustvarjalne delavnice 105 105 175 245

III - Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela

Aktivno državljanstvo 35

Obvezne izbirne vsebine 90 90 55 30

*Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin

ekologije.  




