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4) odpowiedniego doboru programu nauczania i strategii edukacyjnej, właściwej dla
poziomu zdolności, umiejętności, wiadomości i preferencji uczniów.
Punktem wyjścia do rozumienia materiału dydaktycznego omawianego na lekcji jest
zachęcanie uczniów do społecznego uczenia się – spotkań w grupach roboczych,
dyskusyjnych, współtworzenia projektów edukacyjnych, uczestniczenia w lokalnym życiu
muzycznym: udział w koncertach organizowanych w ośrodkach kultury, filharmoniach.

PLASTYKA
ZAKRES PODSTAWOWY
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Uczestniczenie w kulturze poprzez kontakt, analizę i interpretację dzieł sztuki;
dostrzeganie kontekstów powstawania dzieła.
II. Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych awangard
artystycznych i sztuki lokalnego środowiska; ekspresja twórcza podejmowana w oparciu
o środki wyrazu charakterystyczne dla sztuki II poł. XX wieku.
III. Wprowadzenie w obszar działań instytucji
upowszechnianiem kultury w zakresie sztuk
podejmowana w związku z organizacją wystaw.

profesjonalnie zajmujących się
plastycznych; ekspresja twórcza

IV. Wprowadzenie w zakres sztuk o charakterze multimedialnym; ekspresja twórcza w
oparciu o współczesne narzędzia komunikacji wizualnej.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Uczestniczenie w kulturze poprzez kontakt, analizę i interpretację dzieł sztuki;
dostrzeganie kontekstów powstawania dzieła. Uczeń:
1) zna terminy i pojęcia, właściwe dla analizy formy dzieła sztuk plastycznych;
2) rozróżnia poszczególne dyscypliny sztuki, wskazuje formy wypowiedzi
artystycznej, które wymykają się tradycyjnej klasyfikacji (w tym: akcjonizm,
instalacja, sztuka mediów);
3) rozumie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury, a także
historii, filozofii, religii;
4) w oparciu o właściwą terminologię dokonuje opisu i analizy wybranych dzieł
sztuki różnych dyscyplin;
5) przybliża twórczość artystów różnych dziedzin sztuki, w szczególności
plastycznych;
6) interpretuje i odczytuje wybrane dzieła sztuki w kontekście epoki.
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II. Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych awangard
artystycznych i sztuki lokalnego środowiska; ekspresja twórcza podejmowana w oparciu
o środki wyrazu, charakterystyczne dla sztuki II poł. XX wieku. Uczeń:
1) wymienia zabytki i dzieła architektury najbliższej okolicy;
2) zna najwybitniejszych lokalnych twórców, ich obszar działań artystycznych
(dyscypliny, gatunki, techniki artystyczne, które wykorzystują w swojej
twórczości);
3) wymienia najistotniejsze kierunki współczesnych awangard artystycznych
(abstrakcjonizm, pop-art, konceptualizm, neofiguracja, hiperrealizm, op-art,
street-art, akcjonizm i sztuka mediów), łączy je z postaciami wybitnych
twórców;
4) opisuje dzieła sztuki regionu, stosując terminy i pojęcia właściwe dla danego
obiektu i stylu;
5) dokumentuje (fotografuje, filmuje lub tworzy prezentacje z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii) dzieła lub wydarzenia istotne dla kultury lokalnej;
6) charakteryzuje kierunki działań wybranych współczesnych awangard i ich
twórców;
7) podejmuje działania twórcze w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla
wybranych form wypowiedzi sztuki II poł. XX wieku.
III. Wprowadzenie w obszar działań instytucji profesjonalnie zajmujących się
upowszechnianiem kultury w zakresie sztuk plastycznych, ekspresja twórcza
podejmowana w związku z organizacją wystaw. Uczeń:
1) wymienia i rozróżnia instytucje kultury zajmujące się profesjonalnym jej
upowszechnianiem, w tym: muzea, galerie, teatry, ośrodki kultury i biblioteki;
2) rozróżnia zakres działania wymienionych instytucji oraz funkcje, jakie pełnią;
3) rozróżnia i definiuje terminy i pojęcia związane z obszarem działań instytucji
upowszechniającej kulturę i sztukę, jak: wystawa (ekspozycja), wernisaż,
finisaż, premiera, spektakl, scenografia;
4) formułuje samodzielne sądy (pisemne lub ustne) na temat zwiedzanych galerii,
wystaw i wydarzeń artystycznych;
5) organizuje samodzielnie lub zespołowo wystawę rzeczywistą lub wirtualną
prac plastycznych (np. fotografii), poprzedzoną promocją i reklamą (np.
zaproszenie, ulotka, plakat) i np. organizacją wernisażu;
6) aktywnie uczestniczy w wystawach i akcjach organizowanych przez twórców.
IV. Wprowadzenie w zakres sztuk o charakterze multimedialnym, ekspresja twórcza
w oparciu o współczesne narzędzia komunikacji wizualnej. Uczeń:
1) definiuje pojęcie multimedia jako media stanowiące połączenie różnych form
przekazu informacji (tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, video);
2) wymienia obszary, w których multimedia mają zastosowanie (sztuka, reklama,
edukacja, rozrywka);
3) rozumie, że współczesna działalność twórcza pozwala na wykorzystanie
różnorodnych technik i narzędzi medialnych;
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4) z wykorzystaniem prostych narzędzi rejestrujących samodzielnie wykonuje
kilkunastosekundowy film, prezentację lub cykl fotografii na zadany lub
wybrany temat;
5) opisuje założenia, koncepcję realizacyjną oraz sposób wykonania swojej pracy;
6) krytycznie ocenia wykonane przez siebie i innych autorów filmy, prezentacje
i fotografie.
Warunki i sposób realizacji
Zajęcia z plastyki mają zarówno aspekt kształcący, jak i poznawczy. Sztuka dociera do
emocjonalnej sfery osobowości, dlatego wpływa znacząco na rozwój intelektu, wyobraźni
i kreatywności.
Podstawa programowa zorganizowana jest wokół czterech głównych zagadnień, które
w naturalny sposób się ze sobą wiążą:
1) sztuki współczesnej;
2) sztuki regionu;
3) wystawiennictwa (w tym umiejętność sporządzenia recenzji);
4) wykorzystywania nowych technologii w działaniach plastycznych.
Wszystkie problemy plastyczne powinny być powiązane ze wskazanymi zagadnieniami,
a przede wszystkim ze sztuką środowiska, w którym uczeń funkcjonuje. Znajomość
współczesnych form i sposobów wypowiedzi artystycznej pozwoli dorastającemu
człowiekowi na świadome uczestniczenie w życiu kulturalnym. Jednocześnie sztuka
nowoczesna, ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, pozwala na umiejscowienie
dokonań twórców w szerszym kontekście (zarówno w warstwie formalnej, jak i treściowej).
Dzięki poznawaniu dzieł architektury i sztuki lokalnej uczeń może docenić miejsce
dziedzictwa narodowego regionalnego na tle zjawisk w kulturze polskiej i światowej, a także
rozwijać wrażliwość estetyczną. Celem jego peregrynacji w poszukiwaniu lokalnych
zabytków i twórców może być stworzenie cyklu fotografii, filmu lub prezentacji
multimedialnej na temat wybranego twórcy lub kierunku w sztuce, z dbałością o czytelność
przekazu i estetykę. Przy doborze zadań dla uczniów należy wziąć pod uwagę specyfikę
szkoły i klasy, możliwości i preferencje uczniów, a także środowisko artystyczne i czynniki
okolicznościowe (np. czasowe wystawy). Jako sztuka regionu mogą być rozumiane zarówno
zabytki, jak i zbiory muzealne, galerie sztuki, działania współczesne na terenie miejscowości,
powiatu, krainy geograficznej, a nawet województwa. Ważne jest, by omawiane dzieła
pochodziły z różnych epok artystycznych i reprezentowały różne dziedziny twórczości (np.
architekturę, rzeźbę, malarstwo, grafikę).
Lekcje szkolne można uzupełniać innymi formami zajęć, wśród których wymienić można:
1) lekcje muzealne;
2) wycieczki;
3) wykłady i prezentacje na temat sztuki w instytucjach zewnętrznych (np. muzea, galerie);
4) zwiedzanie wystaw;
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5) spotkania z wybitnymi artystami.
Ucząc się organizacji wystaw, uczniowie mogą zaprojektować własną „wirtualną” wystawę
(tzw. muzeum wyobraźni) z uzasadnieniem doboru eksponowanych dzieł lub wystawę
autentyczną, do której będą mogli przygotować oprawę plastyczną (zaproszenie, plakat).
Mogą także sporządzić recenzję obejrzanej wystawy sztuki uwzględniającą: cel ekspozycji,
charakter eksponatów, opis wybranych prac i scenografii. Najlepiej, jeśli wystawę będą
zwiedzać „na żywo”. Jeśli okaże się to niemożliwe, można posłużyć się zasobami internetu.
Lekcje prowadzone w szkole cechować powinna różnorodność stosowanych metod. Wśród
metod wprowadzających nowy materiał i praktykujących jego przyswajanie ważne są metody
aktywizujące. Nauczyciele mają obowiązek dostosowania wymagań do indywidualnych
potrzeb, możliwości i predyspozycji uczniów. Dotyczy to zwłaszcza uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, których charakteryzuje szczególna wrażliwość artystyczna
i zdolności twórcze. W przypadku takich uczniów wymagania edukacyjne poszerzać należy
o inne, w tym tradycyjne, sposoby wypowiedzi artystycznej (rysunek, malarstwo). Uczniów
przejawiających szczególne pasje artystyczne należy wspierać w rozwoju, zachęcając do
udziału w różnego rodzaju konkursach.
W toku realizacji podstawy programowej uczniowie wykorzystują swoją wiedzę
i umiejętności nabyte na poprzednich etapach edukacyjnych w zakresie innych przedmiotów.
Treści kształcenia integrują się z innymi przedmiotami nauczanymi w szkołach w następujących
kwestiach:
1) historia – zakres zagadnień dotyczących uwarunkowań historycznych i geograficznych
dzieła sztuki;
2) język polski – zakres zagadnień dotyczących cech i stylistyki epok oraz kierunków,
umiejętność formułowania wypowiedzi;
3) informatyka – zakres działań wiążący się z wykorzystaniem nowych technologii oraz
korzystania z zasobów internetu.
Istotne znaczenie w rozwoju ma też wychowanie w poczuciu odpowiedzialności i szacunku
dla prac własnych i cudzych, w tym dziedzictwa kulturowego. Zagadnienia dotyczące
zgodnego z prawem publikowania prac (w tym prawa cytatu) wprowadzane były już na
II etapie edukacyjnym. W liceum ogólnokształcącym i technikum należy zasady powtarzać.
Nauczyciele powinni zwracać uwagę i uwrażliwiać uczniów na ochronę własności
intelektualnej i nie dopuszczać do tworzenia plagiatów oraz publikowania m.in. w mediach
prac bez zgody twórcy oraz prac przedstawiających inne osoby bez ich zgody (ochrona
wizerunku). Powinni też kształtować postawy właściwie rozumianej tolerancji dla twórczości
innych osób, z uwzględnieniem poszanowania godności człowieka oraz postawy
odpowiedzialności za treść i formę własnej twórczości plastycznej.
Dla realizacji programu ważna jest sala lekcyjna (pracownia) wyposażona w komputer
z dostępem do internetu, monitor interaktywny lub ekran oraz rzutnik multimedialny do
demonstracji i prezentacji oraz podstawowe narzędzia rejestracji cyfrowej (fotografia i film).

