Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA
III etap edukacyjny: gimnazjum
Cele kształcenia – wymagania ogolne
I.

Odbior wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki.

II. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztuke.
III. Analiza i interpretacja tekstow kultury – recepcja sztuki.
Tresci nauczania – wymagania szczegołowe
1. Odbior wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki.
Uczen:
1) uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami i dziełami sztuki wspołczesnej, majac
poczucie zwiazku ze srodziemnomorskim dziedzictwem kultury i tradycja narodowa, szanujac
jednoczesnie odrebnosci innych kregow kulturowych,
2) korzysta z przekazow medialnych oraz stosuje ich wytwory w swojej działalnosci (przestrzegajac
podstawowych zasad prawa autorskiego dotyczacych ochrony własnosci intelektualnej).
2. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztuke.
Uczen:
1) podejmuje działalnosc tworcza, posługujac sie srodkami wyrazu sztuk plastycznych, innych
dziedzin sztuki i elementami formy przekazow medialnych, w kompozycji na płaszczyznie oraz w
przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej (stosujac okreslone materiały, narzedzia i techniki własciwe dla
tych dziedzin sztuki i przekazow medialnych);
2) realizuje projekty w zakresie sztuk wizualnych, w tym służace przekazywaniu informacji
dostosowanej do sytuacji komunikacyjnej oraz uczestnictwu w kulturze społecznosci szkolnej i
lokalnej.
3. Analiza i interpretacja tekstow kultury – recepcja sztuki.
Uczen:
1) rozrożnia style i kierunki architektury i sztuk plastycznych oraz umieszcza je w odpowiednim
porzadku chronologicznym i w centrach kulturotworczych, ktore miały zasadnicze znaczenie dla
ich powstania;
2) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należace do polskiego i
europejskiego dziedzictwa kultury, postrzegajac je w kontekscie miejsca tradycji we wspołczesnej
kulturze, a także opisuje zwiazki zachodzace miedzy nimi (posługujac sie terminologia z zakresu
danej dziedziny sztuki).

ZALECANE WARUNKI I SPOSOB REALIZACJI
Nauczyciel w realizacji przedmiotu powinien dażyc do rozwijania myslenia tworczego uczniow i
poprzez uczestnictwo w zajeciach przygotowac ich do swiadomego udziału w kul- turze oraz do
stosowania nabytej wiedzy w innych dziedzinach życia.
Szkoła powinna stwarzac możliwosci czynnego uczestnictwa uczniow w kulturze poprzez ich
udział w wystawach stałych i czasowych organizowanych przez muzea i instytucje kulturalne,
uczestnictwo w ważnych wydarzeniach artystycznych organizowanych w szkole i poza szkoła oraz
stwarzac warunki do prezentacji ich własnej tworczosci i do upowszechniania kultury plastycznej.
Szkoła powinna stwarzac warunki do realizacji zajec poprzez odpowiednie wyposażenie pracowni
w srodki dydaktyczne, takie jak: reprodukcje dzieł sztuki na rożnych nosnikach oraz zestawy
narzedzi medialnych z oprogramowaniem.
Nauczyciel powinien uwzgledniac możliwosci uczniow i dostosowac do nich wymagania
edukacyjne.

