
Настава историје y гимназији и учитељској школи, — зборник стручно — методских 
радова — „Младо поколење“ Београд 1966, 186.

Уредништвото на Библиотеката за 
Заводот за основното образование и 
за образованието на наставниците на 
CP Србија ни се претстави мияатата 
година со уште една своја публикација. 
Во неа е содржан материјалот од семи- 
нарот за професорите по историја во 
учителските школи, одржан во Титово 
Ужице и од советувањето со просветните 
советници по историја од околиските 
заводи за просветно-педагошката служ
ба во Белград, што беа одржани во 
јуни односно септември 1965 година. 
Во првиот дел на зборникот прилозите 
се од чисто педагошко-методски харак
тер, додека останатите ja обработуваат 
современата проблематика и опште- 
ствените процеси кои се одвиваат како 
во нашата земја, така и во светот.

Посветувајќи му посебно внимание 
на првиот дел од зборникот, најнапред 
се задржуваме на статијата од ,Јован 
Т. Нешик, „Настава историје у учитељ- 
ској школи”1). Во неа, всушност, се 
даваат извесни аналитички согледувања 
на актуелната проблематика и состојба 
на оваа настава во учителските школи 
во CP СрбијаЛ Авторот најнапред ja 
истакнува двојната улога на наставата 
по историја во овие школи: првата, 
да им даде солидно образование и 
изврши врз нив воспитно влијание, 
и втората, во извесна мера да ги оспо- 
соби во стручен поглед, како би можеле 
со успех да го предаваат материјалот 
по историја, предвиден за обработување 
во одделенската настава. Меѓутоа, ние 
сметаме дека оваа, втората, задача и 
припаѓа гхрвенствено на наставата по 
методика, а дека како основна задача 
на наставата по историја и во овие 
училишта си останува онаа — првата. 
Авторот правилно одбележува оти 
идеализирањето на минатото, внесу- 
вање на романтизам, на национализам, 
едностранчивото прикажување на исто- 
риската личност и ел.,2) произлегува 
од недоволната марксистичка наобразба 
на наставниот кадар. Тоа е битен 
услов „за да се одговори со успех на 
деликатната должност на воспитувачот” 
Посветува внимание и на обработката

на т. и. комплексни теми. Од излагањето 
се гледа дека дел од наставниците cé 
уште не можат да се снаоѓаат при обра
ботката на овие теми, што е характе
ристика на наставните програми по 
историја во овие школи. Се констатира 
дека тешкотиите за тоа се што учебни- 
ците не се работени според потребите 
на учителските школи. Го поздравува 
напорот и се застапува за комплексно 
обработување на НОБ „од Ѓевѓелија 
до Триглав и од Тимок до синиот 
Јадран”, за истакнување на југословен- 
скиот характер на борбата. Меѓутоа, 
последново не треба да се врши декла
ративно, туку да се засновува на анали- 
зата на историските документи и пода- 
тоци. Исто така, не би требало да се 
однесуваме дискриптивно спрема пери- 
одот на социјалистичката изградба. 
Стремејќи се да даде еден општ пресек 
на состојбата на историската настава, 
се застапува и за користењето ликов- 
ните и литературните дела во наставата, 
потоа, за подобро и посистематско 
усвојување од учениците на историските 
поими и категории, за местото на кул- 
турната историја, а посебно на култур- 
ната историја на најновото време, кое 
сосема минимално или никако не се 
реализира. Допирајќи се и до другите 
компонента на наставата (наставни 
метода и форми, на нагледноста, на 
актуелизацијата и корелацијата на 
наставната материја и др.), ja завршува 
статијата со оеврт на работата на струч- 
ните активы на наставниците по историја 
во учителските школи, сугерирајќи им 
во центарот на нивното внимание да 
бидат следниве две прашања: што треба 
да се преземе на планот на унапредува- 
њето и осовременувањето на наставата 
по историја и какви мерки треба да се 
преземат за стручното и идејно-поли- 
тичко изградување на личноста на на- 
ставниког. Душан Лазик во прилогот 
,,77роверавање зншъа у насшави исторще<е 
му посветува внимание и на ова важно 
прашање кое станува мошне актуелно 
со оглед на дискусиите околу програ- 
мирањето на наставата. Макар што има

х) Напомнуваме дека истите во CP Србија не се укинати.
2) Што е појава и во наставата по историја и на територијата на нашата 
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претерувања и категорички ставови3) 
и што низ третманот на прашањето не 
постои разликување на наставата од 
прв и втор степей, вредноста на оваа 
статија е во тоа што се даваат практични 
упатства како да се утврдуваат, проверу- 
ваат и обопштуваат знаењата кај учени
ците. Откако го категоризира проверува- 
н>ето на знаењата на два основни вида 
(усно-преку методата на разговорот или 
преку раскажување или комбинирање на 
едното со другото и писмено — преку 
контролни племени задачи, тест и ан
кета), авторот со право се задржува 
најмногу на тестот, кој во последно 
време се почесто се применува. Дава 
конкретности околу начините како треба 
да се користи, за критериумите за него- 
вата примена, до која степей е употре- 
блив и со право се искажува против 
преценувавьето или потценувањето на 
тестот. За таа цел мошне внимателно 
и јасно го разработува прашањето и 
напомнува каква цел, каде и кога и во 
кои услови може тестот да се применува 
успешно, особено од гледиштето што 
t o j  овозможува рационално да се кори
сти времето, побрзо и поефикасно да 
се доаѓа до т. н. „објективен увид во 
знаењето на учениците” и што ги „от- 
крива позитивните и негативните страни 
во работата на наставникот” . Авторот 
дава и мошне добри и јасни укажувања 
за типовите на тестови и според тоа 
како се употребуваат, со разработени 
примери. Статијата завршува со ми- 
слата дека и овие часови треба да бидат 
„плански и смислено организирани”, 
зашто „без тоа нема да нма успех во 
работата“ (стр. 47).

Рајко Јаковљевиќ со статијата „Пија- 
Фили и Филм у наетшви историје” во 
воопштени прти нё запознава со технич- 
ките и методски предности што треба 
да ги има ова визуелно односно аудио- 
внзуелно наставно средство, кое сё 
повеќе зазема место во нашиот живот, 
а и поширока примена во училиштата. 
При тоа, правилно се поаѓа од потребата 
за поголема интензификација на оваа 
настава, во која „функцијата на зборот 
на наставникот” — макар значаща — 
мора да биде поставена во „координа- 
тивен однос со визуелните иззори”,

зашто тие „како упоришта на непо- 
средната перцепција.. .  создаваат база 
за динамика и активност на учениците 
во процесот на наставата по историја.“ 
(стр. 48). Авторот ja изнесува веке 
познатата разлика помеѓу дија-филмот 
и дијапозитивите и предностите на 
последните при нивната примена во 
наставата; потоа, методските каракте- 
ристики што можат да се извлечат од 
нивните технички особеностй, како и 
предностите што ги има проекцијата, 
и на едниот и другиот при дневната 
светлина. Укажува на специфичните 
психолошки и дидактички предимства 
што ги има дија-филмот (стр. 51). Пра
вилно се истакнува дека дија-филмот 
може „да се користи на сите етапи на 
наставниот процес при обработката на 
наставната единка” и во „другите етапи 
и форми на наставната работа” . Меѓу- 
тоа, како авторот да го третира дија- 
филмот само како средство за илустри- 
рање на наставниковото излагање и за 
„поткрепување на апстрактните поими 
кои се изложуваат во вербална форма.“ 
Значи дија-филмот и филмот не се 
разгледува и како наставно средство 
кое може да послужи и како говор на 
нови знаења. Исто така, не е јасно зошто 
по однос содржината на дија-филмот 
се наблегнува и ограничува излагањето 
повеќе на археолошкиот материјал (на 
„сликите на репродукциите” и на „сли- 
ките на реконструкциите”) при што се 
мисли предимно на материјалот од 
историјата на стариот и средниот век. 
Имено, не му е дадено место на доку- 
ментациониот фотографски материјал 
од најновата историја, а посебно од 
историјата на НОБ? (стр. 52). Значајни 
се укажувањата на авторот на метод
ските можности што ги пружа компо- 
зицијата на дија-филмот к ojа може да 
биде разновидна — и тоа како преку 
изборот, групирањето и подредувањето 
на сликовниот и текстуелниот материјал 
така и во поглед на користењето на 
фотографската камера за општ, среден и 
крупен план. Последново има посебна 
важност за развивање на способноста 
на учениците за посматратье. По наше 
мислење, во оваа статија највредни ce 
ошптите методски поставки во работата

3) Како, на пример, дека наставникот е должен однапред да ги определи ученици
те што kg ги испитува (стр. 36) или се тврди дека „бројот на посебните часови 
за проверување на знаењата во текот на годината не би требало да биде поголем од 
4—5“ (стр. 36) или во поглед на одоедување само на два начина на користење на 
наставните средства на овие часови (стр. 37).
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со дија-филмот кои, иако уопштени, 
сепак можат да му служат на настав- 
никот како раководства во наставната 
работа со дија-филмот. Мошне правилно 
се подвлекува одамна познатото пра
вило дека при работа со дија-филмот 
„најважното место му припаѓа несом- 
нено на само го посматрање на прожек- 
тираните слики, при што наставникот 
го има предвид водењето на учениците 
кон посматрање и анализирање на 
поединечното на сликата“ (стр. 55).

Професорот на ВПШ во Нови Сад, 
Златибор Поповиќ, во својата статија 
„Ванчасовни рад ученика у  вези са упо- 
знавањем прошлости”, дава едно со
лидно образложение на ова прашање, 
дотолку повеќе што самостојната ра
бота на учениците како посебна наша 
преокупација овде доминира, зашто 
таа доаѓа до најголем израз во вонча- 
совната работа и тоа главно во основ- 
ните училишта, за која училипша воз
раст и главно се говори во овој прилог. 
Авторот најнапред се стреми теоретски 
да го прецизира поимот: што се под- 
разбира под самостојна работа на уче
ниците и која е нејзината цел. Мошне 
е позитивно и тоа што конкретно го 
прикажал богатството на форми и со- 
држини за развивање на самостојната 
активност на учениците и особено нив- 
ното педагошко и психолошко значење 
за наставата по историја. При тоа им 
посветува посебно внимание на усме- 
ниот или писмениот реферат како на 
„највисока форма на самостојната ра
бота на учениците од основните учи
лишта.“ Ова е оД особено значенье во 
статијата, зашто мнозина наставници 
тоа го забораваат и при некакво демон- 
стрирање на вончасовната работа со 
учениците сето тоа го изведуваат 
нестручно и формалистички. Посебно 
внимание привлекува местото каде 
конкретно се укажува на содржините 
и можностите за вончасовната работа 
со учениците на материјалот за исто- 
ријата на НОБ, дотолку повеќе што е 
тоа наша најблиска историја и што 
поради тоа можностите и формите за

самостојната работа со учениците во 
рамките на вончасовната активност се 
речиси, неограничени (стр. 68 и 69). 
Се укажува и на примери на успешна 
таква работа во одделни училишта во 
земјата.

Овие четири прилози со педагошко- 
методска содржина се дополнуваат 
со прилози со исто така актуелна исто- 
риска тематика и, како што Напомнавме 
погоре, имаат големо значенье за по- 
длабоко запознаванье на нашите на
ставници со некой од современите 
процеси кај нас и во светот. Бидејќи сме 
сигурни дека и тие ќе побудат посебен 
интерес и меѓу нас, ги наведу ваме одно- 
сните прилози, а тоа се: „Комуна, су- 
штина и значај комуналног система” 
од Радошин Рајовиќ\ истиот автор ги 
дава и општите карактеристики во 
посебна статија на „Друштвено само· 
управљање у С Ф Р Ј Д-р Антон Ко· 
лендик има два прилога: „Принципи 
спољне политике СФРЈ“ и „Распад 
колонијалног система и појава неоко
лониализма", и најпосле Љубомир Πα· 
лигориќ дава интересен преглед на ме- 
ѓународното работничко движенье во 
современиот свет со прилогот „Општи 
поглед на битне карактеристике савре- 
меног радничког покрета. Забележувајќи 
дека можела да биде подобра корек- 
цијата на текстот, бидејќи се работи 
за книга која треба потрајно да се 
користи од наставниците, повторно 
истакнуваме дека истата е од голема 
корист за нашиот наставен кадар по 
историја, особено он oj што допрва 
навлегува во наставничката работа. 
Затоа, нејзиното излегување е секако 
за поздравување. Оценувајќи ja како 
мошне позитивна практиката во СР 
Србија, ние по овој повод би сакале да 
сугерираме во иднина да се публикуваат 
што поредовно материјалите од вакви 
и слични семинари, зашто оНие кои 
немале можност да учествуваат на ис- 
тите, преку вакви и слични публикации 
ќе можат да се запознаат со тематиката 
што била изнесувана на нив.

В. К.


