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До:
Министерство за образование и наука на РС Македонија
г-ѓа Мила Царовска, министерка за образование и наука во Владата на РС Македонија

Од:
учесниците  на  дебатата  за  нацрт  концепцијата  за  основно  образование  и  поставеноста  на
музичкото образование во неа

Предмет:
Заклучоци  од  дебатата  за  нацрт  концепцијата  за  основно  образование  и  поставеноста  на
музичкото образование

Почитувана  г-ѓо  Мила  Царовска,  министерка  за  образование  и  наука  во  Владата  на  РС
Македонија,

најнапред Ви се заблагодаруваме на исцрпната презентација на нацрт концепцијата за основно
образование.  Учесниците  на  дебатата  –  претставници  на  професионалните  здруженија,
високообразовните музички установи и националните установи од областа на музичката култура
и  уметност  –  ги  поддржуваат  сите  залагања на  МОН за  изнаоѓање оптимални  решенија  во
образовниот  систем  насочени  на  растоварување  на  бројот  на  предметите,  концентрација  на
насоките  на  учење,  поттикнување  креативност  и  способност  за  самостојно  размислување  и
анализа кај учениците, разоткривање на потенцијалот и индивидуалните својства на детската
личност.  Во  таа  насока,  и  Здружението  на  музички  педагози,  и  високообразовните  музички
установи,  и  други  институции  и  поединци  повеќе  пати  укажуваа  и  повторно  укажуваат  на
незаменливата и непроценлива улога на музичките активности кои се одвиваат на часовите по
музичко  образование,  изборните  предмети  од  областа  на  музиката  и  на  активностите  во
училишниот хор и оркестар за постигнување на овие цели.
Бројни се истражувањата кои научно докажуваат дека правилно водени музички активности од
најрана возраст на детето директно придонесуваат за неговиот сестран развој (интелектуалниот,
емоционалниот, моралниот, естетскиот и др.), позитивно влијаат врз успехот во учењето заради
поврзувањето  на  интелектот  со  интуицијата  и  имагинацијата,  го  поттикнуваат  развојот  на
говорот, ја будат креативноста, делуваат врз формирање на работните навики, осет за тимска
работа, учење за други култури и почитување на различности. 
Покрај сево ова, музиката претставува белег од огромно значење на националниот и културниот
идентитет.  Во  ситуација  кога  звучниот  простор  е  преплавен  со  музичките  појави  со  ниско
естетско и етичко ниво, часовите по музичко образование, по изборните предмети од областа на
музиката,  како  и  учеството  во  хорот  и  оркестарот  за  голем  број  ученици  претставуваат
единствено место кадешто тие можат да се запознаат со трајните вредности на домашната и
светската музичка култура во сите музички жанрови, како и на изворниот фолклор на својата и
другите етнички заедници.
Од друга страна, музичките активности, а особено хор и оркестар, претставуваат можност за
заедничко музицирање и дружење на  учениците од  различни етнички заедници,  за  што има
исклучително позитивни примери во училиштата на РС Македонија во кои наставата се одвива
на различни наставни јазици, како и во збратимените училишта.



Нашиот  увид  укажува  дека  сегашната  поставеност  на  музичкото  образование  со  актуелниот
модел  на  наставата,  усвоените  и  промовираните  од  страна  на  МОН  наставни  програми,
изработените  дигитални  содржини,  начинот  на  функционирање  на  училишниот  хор  и
училишниот оркестар во целост е соодветна како со горенаведеното, така и со приоритетите и
насоките содржани во новата нацрт концепција:
- содржи интеграција на содржините, како во рамките на предметот, така и меѓу предметите од
различни области;
- нуди флексибилност во наставните програми и планирањето на наставата;
- содржи иновативни приоди во наставата, проекти, искуствено учење кои се во природата на
музичката настава и се спроведуваат на часовите по музичко образование, изборните предмети
од областа на музиката и училишните хор и оркестар;
- не ги оптоварува учениците со фактографско учење;
-  овозможува  прилагодување  на  наставата  и  оценувањето  за  различно  ниво  на  вродениот
потенцијал на учениците и индивидуалната манифестација на музичкиот талент;
-  музичките активности на часовите и во училишните ансамбли придонесуваат за создавање
позитивна клима во училиштето и личен развој на учениците;
-  вербата  дека  „секој  ученик  може  да  учи  и  да  се  развива“  секогаш  е  манифестирана  кај
наставникот по музичко образование, особено во условите на задолжителната масовна музичка
настава, без оглед на нивото на способностите на учениците.
За  да  се  остварат  сите  наведени  придобивки  на  музичкото  образование  и  натаму  да  расте
неговиот  квалитет  пресуден  е  стручниот  наставник –  познавач  на  различните  жанрови  и
стилови на музичката уметност и поседувач на  разновидните професионални компетенции
сврзани со различни области на музичката дејност.

Во таа смисла, учесниците на дебатата сметаат дека:
- двата предмета од областа на уметности – музичкото образование и ликовното образование –
треба да бидат самостојни заради нивната комплетно различна природа и различни вештини кои
се  совладуваат,  а  со  модуларниот  начин  кој  се  предлага  кај  учениците  ќе  се  изгуби
континуитетот  и  квалитетот  во  совладувањето  како  на  вештините,  така  и  на  комплетната
наставна материја;
- интегрираниот пристап треба да се остварува на нивото на предметните содржини, за што кај
наставниците по музичко образование веќе постојат бројни позитивни искуства за интеграција
не само со уметничките предмети, но и со предметите од областа на јазиците, техничките науки,
историја и др. Моделот на интегрирани предмети е соодветен за предучилишно образование и
одделенска настава, а натаму треба да се изучуваат обликувани научни и уметнички дисциплини
со свои предмети на проучување, терминологија и методологија;
- со цел квалитетно совладување на разновидните наставни содржини и вештини, но и со оглед
на тоа дека токму часовите по музичко образование претставуваат ретка можност за слобода,
релаксација и изразување на креативноста на учениците, бројот на часовите треба да изнесува
2 часа неделно во сите одделенија   – особено во споредба со предложениот преголем број
часови по математика (дури 5 часа наспроти сегашните 4 уште во прво одделение и во целата
одделенска настава);
- за зголемување на квалитетот на музичката настава и правилното насочување на музичкиот
развој  на  учениците  предметните  наставници  треба  да  бидат  вклучени  во  наставата,
почнувајќи со 1 одделение, заедно со одделенските наставници;
- функционирањето на  училишниот хор и училишниот оркестар треба да биде  обврска на
секое училиште и да добива потполна и сестрана поддршка на училишната администрација,
општините и  други  фактори,  а  часовите по хор и оркестар треба да бидат во фондот на
наставникот заради тежината и обемот на изведување на таа настава;



- 11crnTe cpaKTOpH Tpe6a ,[\a ja pea1111311paaT noTpe6an O,[\ onpeMenocTa Ha yqu11uwTaTa co
MYJHqKHTe Ka6uue-rn, MYJHqKnTe uHcTpyMeHTH, TexHuqKuTe cpeJ\CTBa, HKT M CJJ. 3a
KBamnernaTa pea11113aq11ja Ha HaCTaBaTa 11 ,llpyrn MY3Hl!KH aKTl1BHOCTH;
- npnu1..1unoT Ha CTpytlHOCTa ua HaCTaBHHKOT Tpe6a Aa ce npuMenyBa u BO BOHHaCTaBHHTe
aKTHBHOCTH l!l111WTO CO,[\p>KHHH Tpe6a ,[13 ce peaJIJ,t311paaT 1-1a BHCOKOnpocpec110HaJJHO mmo;
- 33 B01-IHaCTaBHHTe aKTHBHOCTH OA 0611aCTa Ha TaHL\OT Tpe6a ,[\3 ce BK11Y411 coop,BeTeH KaAap
AHnnoMHpaH ua CTYAHCKaTa nporpaMa Ja 6a11eTcKa neAarorHja (KnaCHtJeH 6aneT 11 coBpeMeH
Tai-Ill) ua <l>MY - CKonje;
- 3a npeJ\MeTOT MY3H4KO o6pa30Battne KaKO JaAOJI>KHTeJieH noTpe6tto e Aa ce H3rOTByBaaT
r1e6HHL\H, HajManKy O,[\ BTOp110T o6pa30BeH nep!10,[\, co CTPYKTyp11pa1-10 BO,[\efue BO pa3JU1lJHHTe
HaCT3BHH TeMH 11 CO,[\p>KHHH, oco6e1-10 co MO>KHOCTHTe KOH rJ,f HYAH ,L\Hfl1T3Jll-lHOT cpopMaT.

O6pa30BHl10T CHCTeM Ha PC MaKe,L\OHHja ,L\OCera HMa H3rp3AeHO O,L\Jll1lJl-111 pewe1-111ja - KaKO 
nporpaMCKl1, TaKa rf opraH113aTOpCKl1 - BO ,D;OMeHOT Ha MaCOB.HaTa MY311lfKa HaCTaBa, co KBaJIHTeTHH 
HacTaBHl1 nporpaMH, Cl1CTeM Ha Ol\eHyBaH,e, BJ(JlytJeHOCT Ha ytJel-1111..\HTe, CpJHKl..\l10H11pallie Ha 
Jlll1Jll1WHI1Te XO])OBH 11 OpKeCTp11 KOH pe,[\OBHO yyecTByaaaT Ha rp3ACKHTe, perHOHaJIHHTe, ,L\p>KaBHHTe 
1-10 H MefyHapO,L\HttTe cpecrv1Ban11 11 1-1arnpeaap11, a co Toa npeTCTaByaaaT HenpoqeHIIl1B paca,n;HHK Ha
MY311t.JKaTa Ky1nypa, ,[\enysaj1<11 Ha ,[\OJJrH naTeK11. 1<011 6HJJO no1-1y,£1e1-111 pecpopMCKl1 pewe1-111ja ao
noTpara no 1-10B11 H,ne11, M0,[\en11 n coJHaHHja Tpe6a ,[\a ro 3a4yBaaT H ,[\a nO,LV\Pil<aT ce' 1.mo ce noKa>Ka
l<aKO ,[\06po, cpyHKI..\HOHaJIHO, KOp11CHO 11 ycnew1-10.
�a He 3a6opaBl1MC ,[\el<a MaCOBHOT0 3a,[\0Jl>Kl1Tem10 MY3HlJKO o6pa30BclHHe e e,[\eH O,L\ TeMeJJHTe Ha
MY3HlJKaTa KynTypa Ha PC Ma1<e,[1,0H11ja Koja co CBOHTe /.\OCTpen11 so MY311lJKOTO H 6aneTCKOTO
TBopewrno H 11JBe,[\JBal-be e npenoJHaTJJHBa BO rneTOT. 3attyByBar-LeTo Ha OBaa noJHL\Hja H
OB0JMmKyaa1be Ha ywTe noroneM 1rnan1-1TanrneH pacTe>K e o6npCKa Ha CHTe lfHH11Tem1 Ha MY31.flJK0T0
o6pa30BaH11e 1-1 KyJJTypa.
M noHaTaMy CT0HMe 1-1a pacnonara1be 3a c11Te 110Tpe61-1 Ha MOH 11 EPO BO aprna co npawarba H
npo6neMH Ha MY3HLH<aTa HacraBa 11 3a HJHaofaH,e pewe1-11-1ja.

EapaMe npeTCTaBHl1l\HTe Ha 3MTT 11 Ha My3WIKHTe qia1<ymen1 11 aKa,[\eMHja npH ,[\p>KaBmlTe 
ymmep311TeTH BO PC Ma1<e,[\OH11ja ,[\a 6n,[\aT noKaHeTH Ka1<0 e1<cnepTH O,[\ o6nacrn 3a ,[\Opa6oTyBal-be Ha 
npe,[\noil<eHaTa Hal\pT 1<0HL1enq11ja. 

Co no411T, 

3,L1py>Ker-n1e Ha MY3Hl!Kl1 ne,L1aro311 Ha 
npeTCe,[\aTen C11naa1-1a reneaCKa 

cDaKynTeT Ja MY3J1L1Ka yMeTHOCT - CKonje 
,[\eKaH npocj.J. M-p >KHBKO <P11pcpoB 

My3HYKa ai<a,[1,eMHja np1-1 YHHBep3HTern1 
,[\CKaH npoqJ. M-p AHTOHHjo KHTaHOBCKH 

HHBep3HTeTOT ,,CB. K11pttn 11 MeTO,[\Hj" BO CKonje 

<PaKynTeT 3a yMeTJ-!0CTH npH YH11Bep3HTeTOT BO TeTOBO 
'""" npo<J>. M-p HaQm Jawu� 






