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СТИВНАА РЕАКЦИИТЕ ЗА ЧАСОВИТЕ ПО ЛИКОВНО

Проф. Фехим Хусковиќ смета дека ликовните педагози се изморени од
укажување на наталожените проблеми

Катерина Богоева 

Изминаа скоро две недели од интервјуто што го објави „Утрински весник“ со

Весна Хорватовиќ, директорка на Бирото за развој на образованието, во кое

таа ги оквалификува како задоцнети и непотребни реакциите на ликовните

педагози за намалување на бројот на часовите по ликовно образование во

основните училишта, изречени во јавноста со загриженост дека тоа го

загрозува третманот на ликовната култура во земјава. А со тоа и третманот на

културата воопшто. Ликовните педагози, но и дел од ликовните уметници кои

им се приклучија во одбрана на зачувување на часовите што се намалија при

преминот од одделенска во предметната настава, се' уште не се јавија да ги

искоментираат ниту да ги отфрлат објаснувањата на Хорватовиќ дека „во

фокусот на реакцијата за намалување на часовите по ликовно се

наставниците, а не учениците“. „Ликовното образование во земјава сега се учи

девет години, од прво до петто одделение со по два часа во неделата, а од

шесто до деветто со по еден час. Постои изборен предмет наречен проекти од

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

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

наставниците, на стручниот актив по ликовно образование кој постои во

училиштата да го направат овој предмет атрактивен и примамлив. Оваа

реакција не е поради застапеноста на предметот ликовно образование, туку

поради статусот на предметот кој за некои наставници може да претпоставува

намалување на фондот на часови“, изјави, меѓу другото, директорката на

Бирото за развој на образованието во посоченото интервју.
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

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

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

РИСТОВСКИ: УНИКУВАЊЕТО НА ЕКСТЕРНОТО
НЕ Е РЕФОРМА, ТУКУ АНТИРЕФОРМА

СДСМ НАЈАВУВА БИТКА ЗА ПРИНЦИПИ, НЕ ЗА
РЕСОРИ

ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ПОВТОРНО ЌЕ
КАМПУВААТ ЗА ДА БИДАТ ВИДЕНИ И
СЛУШНАТИ

„ВИП КОМБО БОКС“, НОВ ПАКЕТ НА ОНЕ.ВИП

НОВАТА ВЛАДА ЌЕ ГО ПРЕИСПИТА ДОГОВОРОТ
ЗА НОВ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
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Проблемите со третманот на ликовното образование во земјава се

провлекуваат со години, период кој не зависи толку од владејачките

гарнитури колку од односот на државата кон ликовната, кон визуелената

култура. Години наназад и ликовните педагози и самите ликовни автори, кои

најчесто и се педагози, бараат посериозен и потемелен третман на ликовното

образование, знаејќи ја неговата голема улога во формирањето на личноста,

во развојот на креативноста, во севкупната културна наобразба на граѓаните. 

Како што дознавме во меѓувреме, единствено од почетокот на октомври

реагирало Здружението на ликовни педагози на град Скопје, но се' уште никој

од надлежните не ги удостоил неговите членови со прием. „Организиравме

собир и на нашето писмо со барање за прием кое го упативме до

Министерството за образование и наука и до Бирото за развој на

образованието се потпишаа скоро сите наставници, но се' уште никој не ни

одговори. Тие се оглушуваат на нашите барања, а и двајцата советници по

ликовно образование (едниот е од Берово, а другиот од Велес) не се

сретнуваат редовно со нас“, изјави претседателот на Здружението, Владимир

Лазовски.

Секретарот на Здружението, Харалампие Манчев, пак, укажа дека во

изминатите 30-ина години не се зема доволно во обѕир мислењето и

искуството на ликовните педагози кои ги едуцираат учениците, но и

студентите во високото образование. 

„Кога се одлучува за фондот на часовите по ликовно образование, не се

консултира нашето здружение. Сметаме дека во редовниот фонд на часови

треба да се земат предвид и часовите за ликовните секции, а на наставниците

да им се признае трудот за учество на општински, градски и меѓународни

ликовни натпревари“, рече Манчев.

Професорот д-р Фехим Хусковиќ, кој на Факултетот за ликовна уметност при

УКИМ предава методика, сегашното актуализирање на проблемот со

ликовната едукација во Македонија го смета за очекуван процес, но мисли

дека ликовните педагози се преуморени од укажување на проблемите кои во

оваа сфера се наталожени со години. 

„Во интерес на државата е да го решаваме проблемот со ликовната едукација,

во нејзин интерес е на каков начин да ги едуцираме децата, да ги направиме

покреативни. Ние сме држава со само двајца советници по ликовно

образование, со една Ликовна академија, со еден методичар по ликовно

образование и со еден методичар на Педагошка академија. Наставниците,

дефинитивно, во последно време не се организирани. Си молчат и сигурно си

велат дека е подобро да имаат и еден час неделно, а останатиот фонд на

потребни часови да си го пополнуваат во други училишта. Во последните

неколку години, кога го потенциравме проблемот со ликовната едукација,

баравме тој да биде на маса, но никогаш не дојде до тоа. Не бевме никогаш

примени во Министерството за образование, во Бирото за развој на

образованието. Не сум ниту повикан ниту, пак, прашан за мислење. По толку

години, дојдовме во ситуација наставниците да немаат текст, не знаат што да

прават, како да се справат со проблемот“, рече Хусковиќ. 

Тој посочи дека причина за згаснување на Републичкото здружението на

ликовни педагози е немањето средства за негово функционирање, притоа

потенцирајќи и дека бројот на здруженија на ликовни педагози во државата е

мал. 

„За да постои добро здружение на ликовни педагози во една општина, треба

да постои и здружение на ликовни автори, а јас би се запрашал дали постојат

здруженија на ликовни уметници во одредени општини. Има во Скопје, во

Битола, функционира малку во Куманово и со тоа завршува здружувањето на

ликовните педагози, бидејќи нема што да ги врзува. За да постои здружение

на ликовни педагози треба некој да го финансира. Не може еден уметник кој

не работи, општина која не размислува за уметноста да финансира здружение

на ликовни педагози“, рече Фехим Хусковиќ.

Статијата е прочитана 1474 пати. 
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Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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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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Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Отворена уметничка галерија „Лазар Личеноски“

Средба со Трајче Кацаров во ДПМ

„Магичниот звук на парите“

„Водата и културното наследство“

Карикатурата не ја заплетува стварноста, туку ја отплетува

Кoнкурс за Роман на годината на „Утрински весник“

КОМЕНТАРИ

Златко Алексоски, 22.12.2011 09:41:07
Со воведувањето на новите предмети како „животни вештини“ и некои слични, кои можат да ги
предаваат наставници со различни профили се остава можност власта да си вработува свои
„војници“. Сето ова на сметка на музичкото и ликовното образование, иако програмата за „животни
вештини“ половина се состои од ликовна проблематика. Жално и срамно.

Кликнете за оценка:    18  |    26

Ајван Доктор®, 22.12.2011 17:15:29
Најодговорно тврдам дека на децата воопшто не им се потребни по два часа неделно ликовно
образование од I до IV одделение!Тие се и неспособни да ги сфатат основите на ликовната култура
до 10 (11) години!Потребата е поголема од VI до IX,кога имаат потреба од осознавање и креативна
работа!Повторно пред нас се случува сакатење и онеспособување на цели генерации!Наместо
намалување,потребно е зголемување на часовите и по музичка и по ликовна култура!Зошто
ликовните педагози не реагираат?!Па најверојатно затоа што се ставени пред свршен чин!Власта
во овие шест години е глува за секој умен предлог!Ним им се потребни идиотските идеји што ги
добиваат преку проектите „Ден на владата“и онаа нована е-демократија,каде секоја будала може
да предлага свои убавини!Доволно е да поседува компјутер (по можност лаптоп,и ајпад,или ајфон)
со интернет конекција!Секако,последиците од укинувањето и намалувањето на часовите ќе дојдат
многу подоцна!

Кликнете за оценка:    35  |    25
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