»VES SVET JE ODER
IN VSI MOŽJE IN ŽENE
ZGOLJ IGRALCI.«
Shakespeare, Kakor vam drago

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

GFML je prostor znanja, ustvarjalnosti
in številnih priložnosti; je ustanova, ki se
nenehno razvija. Spoštujemo tradicijo,
stremimo v prihodnost in iščemo
vedno nove ideje ter možnosti, zato
smo postali prva umetniška gimnazija
vzhodno od Trojan, s smerjo gledališče
in film.
Gledališko-filmska smer na naši
gimnaziji dijaku omogoča, da v
štirih letih izobraževanja dosega vsa
zahtevana znanja in sposobnosti za
opravljanje splošne mature, hkrati pa
se posveča svoji lastni ustvarjalnosti

ter razvija različne talente, stopa
na gledališke odre, v svet filmske
umetnosti ter izoblikuje svojo izrazno
tehniko. Poleg tega mu ponuja širok
spekter drugih aktivnosti, s katerimi
celovito doživlja umetniško izkušnjo:
ob gledališki oz. filmski igri so tu še
ustvarjanje scenarija, priprava in izvedba
režije, snemanje, montaža, delo z zvočno
opremo in še veliko drugega.
Gledališko-filmska smer pa ni zgolj
to. Smer vabi dijake, ki želijo širiti
svoje znanje in razvijati sposobnosti v
različnih oblikah komunikacije, retoriki,

javnem nastopanju in se radi soočajo
z raznolikimi verbalnimi situacijami.
Program je namenjen vsem dijakom, ki
jih med drugim veselijo delo z mediji
ali vsebine, ki so včasih v splošnih učnih
načrtih prezrte, kot so npr. animacija
in sodobne umetniške produkcije. Je
prava izbira za vse, ki bi se radi bolje
pripravili za raznovrstne nastope pred
javnostjo, razvijali tehnike giba, krepili
ustvarjalnost in sposobnost izražanja s
sliko in z zvokom.

Tem ciljem seveda sledi prilagojen
predmetnik, kjer je poudarek
na jezikoslovju in humanistiki,
posledično je zato manj
naravoslovja, razen matematike, ki je
obvezen maturitetni predmet.
Gledališko-filmska smer dijakom
omogoča usvajanje osnovnih veščin
podjetništva ter spoznavanje metod,
kako danes promovirati svoje znanje
na trgu in udejanjiti lastne ideje. Je
torej pravi naslov za vse, ki bi želeli
postati spretni govorci, dobri učitelji
in pedagogi, prepričljivi novinarji,
moderatorji in morda tudi igralci,
režiserji ali scenaristi. Omenjene
izkušnje so prav tako dobrodošle pri
delu v politiki ali medijih ter seveda
na mnogoterih drugih področjih.

Predmetnik
Predvideno število ur po letnikih v 35 tednih pouka.
Slovenščina
Matematika
TJ I (Nemščina ali Angleščina)
TJ II (Nemščina ali Angleščina ali
Španščina ali Francoščina)
Športna vzgoja
Zgodovina
Geografija
OBVEZNI
Biologija, kemija, fizika*
PREDMETI
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Glasba
Likovna umetnost
Informatika
Zgodovina in teorija gledališča in filma
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Gledališko ustvarjanje**
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Filmsko ustvarjanje**
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Gledališke in filmske delavnice:
igra in govor, fotografija in film, zvok in glasba,
gib, impro

DRUGE OBLIKE
Gledališke delavnice**:
SAMOSTOJNEGA igra in govor, gib, impro,
/ SKUPINSKEGA zvok in glasba, vizualna delavnica
Filmske delavnice**:
DELA

scenarij in režija, snemanje in montaža,filmski
zvok, nastopanje pred kamero, posebne
avdiovizualne tehnike in elementi

* Šola ponudi dva izmed treh naravoslovnih predmetov.
** Dijak izbere izbirni strokovni predmet in pripadajoči sklop delavnic
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Našim dijakom omogočamo:
•
•
•
•
•
•
•
•

medvrstniško pomoč in solidarnost;
odlično pokritost šole z wi-fi;
lastne garderobne omarice;
sodobne učne tehnologije;
nabavo učbenikov in delovnih zvezkov preko šole;
sodobno opremljeno športno dvorano;
aktivno sodelovanje na prireditvah;
bogat izbor obveznih in izbirnih ekskurzij
(Rim, London, New York, Amsterdam, Madrid, Pariz,
Berlin, Praga, Salzburg, München, Moskva, Atene ...);
• sodelovanje v številnih mednarodnih projektih
(Erasmus+, eTwining, MEP, Investiga, debatni turnirji).

Posebej želimo poudariti:
• odlične rezultate dijakov na tekmovanjih in natečajih;
• odlične rezultate na splošni maturi;
• zadovoljstvo dijakov.

Urnik: pouk poteka med 7.10 in 13.45. Med posameznimi urami
so 10-minutni odmori, enkrat pa odmor traja 35 minut.
Malica. Dijakom so vsak dan na voljo štirje različni obroki. Izbirajo lahko
med dvema toplima in dvema hladnima menijema.
Dobre avtobusne in železniške povezave
Ljutomera z ostalim Pomurjem omogočajo dijakom
hiter in enostaven prihod v šolo.
Če prihajate iz oddaljenih krajev,
vam omogočamo bivanje v Dijaškem domu Radenci.

INFORMATIVNA
DNEVA

12. februarja 2021
uri
ob 9. in 15.

13. februarja 2021
uri

VABLJENI!

ob 9.

Izdala:
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer,
Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer
t. 02 / 58 58 700, e. gfml@gfml.si
zanjo Zvonko Kustec, ravnatelj
Ljutomer, oktober 2020
Naklada: 150 izvodov

Sodelujemo s partnerji:

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Programi in projekti, v katerih sodelujemo:

www.gfml.si

