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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
силна работа

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации
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ИНТЕРВЈУ: ЛИКОВНИТЕ ПЕДАГОЗИ НЕПОТРЕБНО РЕАГИРААТ

Директорката на Бирото за развој на образованието, Весна Хорватовиќ, смета
дека во фокусот на реакцијата за намалување на часовите по ликовно се
наставниците, а не учениците

Катерина Богоева 

Дел од ликовните педагози реагираат на намалувањето на еден час по

ликовно образование кај учениците кои од одделенска, преминуваат во

предметна настава. Посочуваат на проблеми со совладување на материјата и

со намалување на можноста за покреативно размислување и творење кај

учениците, потенцирајќи ја големата улога на ликовната, визуелната култура

во развојот на културата воопшто. Реагираат и дел од ликовните уметници.

Како Вие гледате на тоа?

Промените во наставниот план во основното образование започнаа во 2007

година и нас не зачудува реакцијата на ликовните педагози и на ликовните

уметници која се јавува сега, на крајот на оваа година. Во планот кој е

валиден и е донесен истата година од страна на Министерот за образование и

наука, е објавен фондот за сите часови по сите предмети од прво до деветто

одделение. За концепцијата имаше јавна расправа, се дебатираше во

Парламентот, па потоа се донесе новиот закон за основно образование, што

значи дека тие што протестираат би требало уште тогаш да бидат

информирани за проблемите на кои сега укажуваат. Реакцијата ја цениме

како задоцнета и непотребна. 
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НАЈНОВИ ВЕСТИ
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ
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НЕ ЗА ПОДЕЛБА НА РЕСОРИТЕ
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Ликовното образование сега се учи девет години, а претходно се учеше осум.

Од прво до петто одделение е застапено со по два часа во неделата, а од

шесто до деветто, со по еден час, односно со 36 часа годишно, исто како и

предметот музичко образование. 

Ако го споредиме фондот на часови по ликовно во деветтолетката и во

осмолетката, во сегашните услови наставниците имаат еден час плус, во делот

на задолжителниот фонд на часови. Постои изборен предмет наречен проекти

од музичката и ликовната уметност кој може да го изберат и изучуваат

учениците во седмо, осмо и деветто одделение. Им оставаме на наставниците,

на стручниот актив по ликовно образование кој постои во училиштата, да го

направат овој предмет атрактивен и примамлив. Веројатно проблемот кај

овие наставници е што тие очекуваат, а и полесно е, предметот кој го

предаваат да влезе во задолжителниот фонд на часови. Но, треба да се

разберат институциите што го предлагаат наставниот план, дека тие секогаш

предвид ја земаат оптовареноста на децата и реакциите на родителите.

Фондот на часови сега не само што не е намален, туку е зголемен и има

поинаков статус. Два часа неделно часовите имаат статус на изборен предмет,

односно оставено им е на родителите и на учениците да го изберат предметот

ликовно образование. 

Постои ли тогаш опасност родителите и наставниците да изберат сосема

нешто друго, а не ликовно образование?

Тоа не е опасност. Секаде во Европа се почитува афинитетот на учениците, а

бидејќи станува збор за малолетни лица, родителите самите проценуваат за

што имаат афинитет нивните деца. Ако наставникот во период на шест години

претходно успеал да му вроди љубов на ученикот кон оваа уметност, кон овој

предмет, тогаш нема зошто да постои страв. Децата, односно родителите

треба на транспарентен начин да бидат информирани и тие самите да се

произнесат што сакаат. 

Ликовните педагози коментираат дека намалениот фонд на часови ќе мора да

го надополнуваат и во други училишта. 

Оваа реакција не е заради застапеноста на предметот ликовно образование,

туку е заради статусот на предметот што за некои наставници може да

претпоставува намалување на фондот на часови. Фокусот е ставен на

работното место, на платата, а не на застапеноста на предметот и дали децата

ќе го изучуваат и дали им е потребен. Ние несомнено велиме дека е потребен

за развојот на личноста, меѓутоа мотивот е поинаков. И жалам што има ваква

реакција, бидејќи ние како Министерство за образование и наука нема да ги

оставиме наставниците по ликовно образование да бидат технолошки вишок.

Ќе ги примаат платите како до сега, но ќе имаат друга форма на

задолжителност во своите секојдневни задачи. Дали тоа ќе бидат

задолжителни изложбени поставки што ќе мора да ги прават во училиштата

или пак задолжително ќе треба да учествуваат на некакви локални и

регионални и државни натпревари, тие ќе бидат и информирани. Ова е

реакција со извртен фокус, бидејќи во наставниот план евидентно е дека

часовите по уметностите и музичко и ликовно се доволно застапени, ништо

помалку од она што се застапени во европските земји и ништо помалку од

она што претходно биле застапени. Меѓутоа, сега до петто одделение предава

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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одделенскиот наставник, тоа можеби дел од предметните наставници го

гледаат како проблем, меѓутоа генерално во делот на на наставата, во делот

на застапеноста на ликовната уметност, не е никаков проблем. 

Но, во едукацијата на учениците важен е и уште еден момент, посетата на

изложби, музеи и галерии. Евидентно е дека со години наназад посетата во

земјава е мала, за што се жалат и музејските и галериските работници. 

Наставниците се сосема слободни во рамките на своето работно време да

организираат посета на музеи, но се зависи од тоа колку тие ќе ги мотивираат

учениците да изградат љубов и однос кон она што се нарекува ликовна

уметност. 

Ако тоа го направиме облигаторно, тогаш каде е тука креативноста на

наставникот? Грижата за односот кон ликовната и воопшто кон уметностите

останува на наставниците. Никаде не забрането да се организираат посети на

музеи, изложби, галерии.

Но тоа бара организација од страна на училиштето, користење и на превозно

средство, посебен ден за посета, средства за влезници, развиено чувство на

наставникот и директорот за потреба од сето тоа. Не ли е подобро да

наставниците и директорите да бидат задолжени за тоа? 

Ако биде така тогаш истото ќе важи и за предметот музичко образование и за

наставниците по географија на пример, а кај нас образованието на учениците

е многу скапо. Тоа е бесплатно и за основното и за средното образование и е

на товар на државата. Државата во овие услови обезбедува бесплатен превоз

на учениците, бесплатно сместување на оние што доаѓаат од внатрешноста,

бесплатни учебници, настава на македонски, албански, на турски и на српски

јазик. А за посета на изложби, на музеи, би требало да се обезбедуваат

средства и за сите можни предмети за кои може да се предвиди посета и на

Природонаучен музеј на пример, на зоолошка градина и др. Предметите по

музичко и ликовно образование не можат да добијат посебен третман. Сите

предмети застапени во наставниот план имаат подеднаков третман.

Наставниците треба да имаат изложбени поставки во рамките на самото

училиште , а не да бидат пасивни и да немаат мотив.

Статијата е прочитана 4620 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Генијалноста како порок?

„Мачорот в чизми“ - прва куклена претстава на театарот „Бабец“

Концерт на Градскиот мешан хор „Вардар“

КОМЕНТАРИ

Delco, 10.12.2011 07:01:56
Koga ke se setam deka vo osnovno uciliste pred casovite po likovno dobivav temperatura, mislam deka
odlukata na Biroto e dobra. Se spasiv koga se iselivme od Makedonija i koga se najdov vo uciliste kade
se gledase koe dete kakva darba ima, pa veke ne morav so sila da crtam i da dobivam ocenki za toa
(namesto na casovi po likovno odev so nastavnickata po matematika na nejzinite casovi i se
podgotvuvav za natprevari). Taka sto vo red e likovnite pedagozi da se potrudat da go napravat
predmetot interesen i decata samite da go izberat.

Кликнете за оценка:    62  |    74

Ајван Доктор®, 11.12.2011 14:55:48
Интересно!За децата како Делчо,ликовното воспитување било мачење,но бил талент за
математика! :0))Познавам многу дечиња кои беа таленти за математика,но и особено надарени за
музиката и за ликовното воспитување!Патем,што може да им се презентира од ликовната култура
на децата во еден час?!Тие не се способни ниту во блок часови да сработат нешто!Штетата ќе се
појави подоцна откако ќе излезат генерации кои масовно ќе се воодушевуваат на кичот и ќе го
глорифицираат заради „поттикнување на патриотски чувства“игнорирајќи ја неговата безвредност!
Воопшто нема да бидат способни да направат дистинкција меѓу кичот и уметноста ниту да ги

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
Сподели
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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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одредат естетските вредности на некое ликовно дело!Нациите кои се стремат кон
напредок,посветуваат особено внимание на ликовната култура―свесни се дека таа ја разгорува
креативноста,го распалува умот!Кај нас евалвацијата на ликовното е сведена на констатацијата „ми
се свиѓа“,без осознавање на основните предуслови кои ликовното дело го претвораат во уметност!
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