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ЕДЕН ЧАС ПОМАЛКУ ЛИКОВНО ЗНАЧИ ПОМАЛКУ КУЛТУРА

Со намалување на часовите по ликовно во основното образование државата
губи креативни личности

Катерина Богоева

Ликовниот сегмент од културата во земјава есенва е ставен пред голем испит,

со намалување на часовите по ликовно образование во основното

образование да продолжи да ја игра потврдената улога во развојот и

едукацијата на младите личности. 

Од почетокот на оваа учебна година во основните училишта бројот на

часовите по ликовно образование од постојните два, е намален на еден час

неделно на што како проблем, на неодамна одржаното изборно собрание на

Друштвото на ликовните уметници на Македонија, укажаа дел од присутните

ликовни педагози. 

Наставниците сега изгубениот час го надополнуваат со други активности, а

некои мораат да ги надополнуваат часовите во истото, но и во други училишта

каде што работат. Учениците што се во фокусот на проблемот ја губат

потребната ликовна наобразба и тоа токму сега, во овој век кога светот

забрзано се развива на полето на ликовната, на полето на визуелната култура.

Проблемот со маргинализирањето на ликовното образование во Македонија

трае со децении, но сегашното сведување на само еден час неделна ликовна

наобразба со програмата на деветолетката, може да доведе до културно

осиромашување на младите генерации. Ако тие не ја добиваат потребната

наобразба на часовите, тогаш прашање е каде ќе си го надополнат

потребното знаење. 
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Со оглед на познатиот факт дека училиштата во земјава многу ретко

организираат посети на изложби и на музеи и дека и бројот на родители што

си ги носат децата на изложби не е голем, тогаш е прашање како идните

генерации ќе препознаваат што е уметничко дело, а што е кич. Како ли ќе

знаат што е добар, а што лош дизајн, која скулптура е вредна, а која не. И тоа

сега кога во Македонија се поставуваат многубројни скулптури. 

Намалениот фонд на часови, како што посочува Соња Поповска-Трајковска,

ликовен педагог во основното училиште „Димо Хаџи Димов“ во Скопје, влијае

на процесот на едукација на учениците кои од одделенска настава

преминуваат во предметна. 

„Тие ученици не можат со леснотија да ја совладаат материјата која им се

предава, им се скрати можноста за покреативно размислување и творење“,

рече таа. Учениците што ќе ја немаат основната ликовна едукација како

возрасни личности при надградување на знаењата од областа на уметноста и

културата, ќе треба дополнително да се образуваат и дополнително да ги

примаат потребните информации. „Перцепцијата на културата преку

ликовната уметност ќе им биде апстракција и потешко ќе ја разбираат“, рече

Поповска-Трајковска. 

А, доколку ќе сакаат да го продолжат образованието во средните уметнички

училишта и факултети, основата ќе мораат да ја дополнуваат со барање

помош или дообразба на приватни часови. „А може и да не ја одбираат како

област за понатамошни пошироки знаења за студирање“, вели ликовниот

педагог, и смета дека државата со намалување на часовите по ликовно

образование сега, и на подолг рок губи култура, традиција и богатство. 

„Идните генерации, македонската култура, образованието и историјата ќе ја

осудат целата наша генерација, ако сега се однесуваме пасивно, некритички и

индолентно кон неопходните промени во нашето општество. Уште поголема

ќе биде одговорноста и штетата, ако не укажеме и не преземеме активности

за елиминирање на одредени слабости во одредени сегменти на реформите“,

вели Дејан Спасов, ликовен педагог во основното училиште „Гоце Делчев“ во

Виница. Тој напоменува дека со програмата за деветгодишното образование

за работа настојува да се осовремени македонското образование, меѓутоа во

одредени делови како што е застапеноста на културата во воспитно-

образовниот систем се реализираат предлози што нема да овозможат

хармоничен развој на личноста на ученикот и неговите индивидуални

способности и поле на интерес. „Намалувањето на бројот на часовите по

ликовно образование ќе има негативен одраз и врз целокупната култура во

нашата држава“, смета Спасов. 

Тој потсетува дека ликовното образование им овозможува на учениците преку

совладувањето на ликовните содржини, експериментирањето со техниките,

ликовните елементи и принципи и мотивите да ја истражуваат својата

креативност, и што е многу важно, да станат свесни за својата индивидуалност

и да ја ценат. „Државата сега и на подолг рок губи личности што би ја

развивале својата индивидуалност и креативно мислење, а креативното

мислење е повразно со секоја дејност. Со губењето на часовите најмногу губат

учениците, а тие се најбитни во образовниот процес“, рече Спасов. 

Намалувањето на бројот на часовите по ликовно во основното образование

го смета за погубно ликовната уметница, наставник во приватно училиште,

Наташа Андонова.

„Особено е погубно поради состојбата на ликовна неинформираност, која е

присутна и застрашувачка. Среќаваме и случаи на општа културна

неинформираност и на базично непознавање на сопствениот урбан простор.

Занемарувањето на една благородна, хумана дејност како ликовното

образование само ќе ги оштети оние на кои им е најпотребна и оние кои ја

сакаат“, рече Андонова.

Статијата е прочитана 2786 пати. 
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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Филателистичко- букистичка изложба за СВП

Промовирана „Примабалерина“ - книга за Александра Мијалкова

Фестивал на ученици по пијано по четврти пат

Солистички настап на пијанистот Кристијан Каровски

Недела на турски филмови во Скопје и во Битола

Куклената „Зрното грашок и принцезата“ по 200. пат

Рафиниран интернационален музички мозаик

КОМЕНТАРИ

mene u eu, 25.11.2011 16:06:34
Ako za neshto bev gord sto se shkoluvav vo makedonija,toa bea casovite po likovno i musicko
vospituvanje.Ovaa vest e vistina tragicna bidejki smetam deka tokmu ovie dejnosti ni se najdobro
razvieni i pariraat na evropskite demokratski ali i industrializirani zaednici kadeshto moite kolegi
ingineri nemaat blage veze od umetnost ili muzika.Nemojte da mu nanestete vakva rana na nashite
ceda,posle vakvi greshki e teshko da vospostavite bilo kakov napredok so generacii. poseben pozdrav
za mal bitolski montmartr i gospodinot Hadzi antonovski koj zivotot go posveti na razvojot na
umetnickata mladina,treba da ucite od nego.
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