
Втората рубрика (Научни резултати) 
треба да ги содржи оние прилози во 
кои на посинтетизиран и обопштен  
начин ќе бидат презентирани резулта- 
тите на најновата југословенска исто- 
риографија од еден период, enoxä, 
облает, регион, република и сл., да 
би биле практично употребливи (ко- 
рисни) како содржина во наставната 
работа. Се разбира, овде се подразбира 
објавување и на сопствените резултати 
од истражувањето и помали прилози  
кои можат да бидат од интерес на 
наставниците. Пожелни се и прилози  
од историјата на врските на југословен- 
ските народи со напште соседи. Освен 
од националната во оваа рубрика ќе 
бидат објавени и статии од општата 
историја, кои се од посебна важност, 
а пред се од периодот помету двете 
светски војни или од  историјата на 
ослободените земји, од соседите и сл. 
(Последниве прилози можат да имаат 
и информативен характер, вклучувајќи 
ги и приказите на одделни книги од оваа 
тематика). Во истата рубрика ќе се 
настојува да се објавуваат и трудови 
од различните области на општестве- 
ната надградба (филозофија, социо- 
логија, од современите текови на ли- 
ковната и музичката уметност и др.), 
од помоппште историски науки и сл., 
што треба да придонесува за издигну- 
вање на опш тото образование на на- 
ставникот.

За третата рубрика (Информации) 
се предвидува објавување на разни

рецензии, пред се на учебници и други 
училишни прирачници и помагала, 
потоа кратки прикази на излезени 
домашни и странски списанија што се 
од интерес за напште историчари, како 
и библиографија, вклучувајќи библио
графски единици и по методика на исто- 
риската настава. Одделно внимание ќе 
се обрне и на дописите на самите на- 
ставници од теренот за својата актив- 
ност, a најмногу за проблемите и резул- 
татите од вончасовната работа. Во 
оваа рубрика се предвидуваат и „пра- 
шања и одговори” и разни шгформации 
за музеите и други институции, за  
спомениците и сл., во нашите градови, 
региони, републики, кои треба прак
тично да им послужат на наставниците 
при организирање на екскурзиите или 
други групни посети.

Прилозите ќе бидат печатени на 
сите три јазици на нашите народи  
(српскохрватски, словенечки и маке
донски) за попотполно обележување 
на југословенскиот характер на списа- 
нието. Истото ќе излегува четири пати 
во годината.

Информацијава треба да се сфати 
и како апел до членството на Сојузот 
за соработка во списанието и повик за  
претплата. Дописите треба да се испра- 
ќаат на адреса: „Редакција часописа 
„Настава историје” — П одузеће за  
издавање уцбеника и школске книге 
„Школска книга” —  Загреб, Масари- 
кова 28.

В. К,

СЕМ ИНАР ЗА СТРУЧНО УСОВРШ УВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ  
ПО ИСТОРИЈА ВО БИТОЛА

На 17 и 18 март 1967 година Заво- 
дот за школство во Битола организира 
дводневен семинар за наставниците по 
Историја во училиштата од прв степей. 
Покрај нив, семинарот го посетуваа и 
студенти од Педагошката академија на 
Групата за историја-географија. Целта 
на семинарот беше да помогне за ната- 
мошно осовременуване на наставната 
практика. И  покрај пренатрупаноста 
на програмата, семинарот ги задоволи  
очекуваната на слушателите. Од пре- 
зентираниот материјал, дискусијата и 
измената на искуство, наставниците 
имаа можност да го збогатат своето 
наставничко искуство и да ги освежат 
некой знаена во своето сеќаване.

На 17. III. претпладнето просветниот 
советник од  Битола Александар Зла- 
тески поднесе реферат во кој ги изнесе 
своите согледувана во наставата по 
Историја, Географија, Запознаване на 
општеството и Основите на моралното 
воспитување во основните училишта 
на територијата на Битолска, Демир- 
Хисарска и Крушовска општина. Во  
своето излагање тој се задржа на настав
ната програма по овие предмети, 
давајќи критички забелешки на новата 
наставна програма, во која, според 
него, неоправдано се отфрлени некой 
области, како на пример револуцио- 
нерната 1848 во VII одделение и сл. 
Другите негови согледувања беа посве-
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тени на формите и методите под кои 
се изведува наставата по овие предмета, 
застапеноста на класични и современи 
наставни средства, поврзани со усло- 
вите под кои работат училиштата, како 
и научниот пристап во обработката на 
овие предмети.

Во продолжение на работата доцен- 
тот на Филозофскиот факултет од  
Скопје —  Д-р Bojo Кушевски, настали 
со реферат (заеднички труд со Славка 
Фиданова) —  „Некой специфични про- 
блеми од наставата материја од НОВ 
и Народната револуција” . Со својата 
содржина и подреденост во излагањето, 
рефератот послужи како корисна по- 
мош  за наставниците во изведувањето 
на наставата по Историја од оваа 
облает во VIII одделение. Во своето 
излагање Д-р Кушевски фрли акцент 
на начинот на третирањето и објасну- 
вањето на некой специфичности во 
НОВ, како и нејзината синхронизирана 
поврзаност со настаните од Втората 
светска војна.

Претпладневниот дел на семинарот 
беше завршен со методското преда- 
вање —  „Организација на часовите по 
Историја”, што го одржа Дамјан 
Лепчески, советник по Историја во 
Републичкиот завод за унапредување 
на школството —  Скопје.

Истиот ден, попладнето, пред широк 
аудиториум, во кој беа опфатени не 
само историчари, туку и други граѓани 
од Битола, Д-р Кушевски истапи со 
преку двочасовно предавање на тема —  
„Поставувањето на македонското пра- 
шање во Друштвото на народите 
(1920— 1934)” . Со своето документирано 
излагање на фактите, од аспект на инте- 
ресите на македонската нација и стран- 
ските аспирации кон Македонија во 
тој период, предавањето беше просле- 
дено со жив интерес од присутните.

Осумнаесетти март беше посветен 
на наставната практика. Наставниците 
од Битола Јован Кочанковски и Торги 
Танковски истапија со опширно пре-

давање за „Примената на обективни 
форми во испитувањето и оценувањето 
на учениците по Историја” . Предава- 
њето беше проследено со конкретни 
примери за примената на овие форми 
во наставната практика во VI, VII и VIII 
одделение, како и со опширни упатства 
за начинот на примената. Во диску- 
сијата по истото беше пројавена желба 
за печатење на овој материјал, за да  
може што подобро да го користи секој 
наставник.

Во продолжение, советникот Дамјан 
Лепчески одржа предавање со примери 
од практиката за организацијата и 
содржината на работата на секцијата 
„М лади историчари” .

Излагањето на Д-р Душко Констан
тинов, директор на Битолскиот музеј, 
за соработката на релацијата музеј-учи- 
лиште практично послужи како надо- 
полнување врз излагањето на Лепчески 
за секциите „М лади историчари” . Двете 
излагања на наставниците им дадоа  
користен материјал што ќе им послужи 
да ja збогатат содржината на работата 
на секциите „М лади историчари” .

Семинарот заврши со методско 
предавање на Д-р Кушевски на тема: 
„Некой принципи во примената на 
аудиовизуелните средства во наставата 
по Историја” . И покрај познати прин
ципи по оваа методска страна, со при
мери од техничко-методска организа- 
ција, избрани примери од практиката 
и слично предавањето ги збогати  
теоретските и практични знаења на 
наставниците, кои, располагајќи со 
технички средства и добра волја, можат 
често да ги применуваат аудиовизуел
ните средства во наставата, со кое 
истата ќе ja осовременат и квалитетно 
подобрат.

За корисноста на овој семинар 
сведочи желбата на наставниците за 
почесто организирање на вакви среќа- 
вања.

Г. Т.

СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА
„МЛАДИТЕ И НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА БОРБА“

Во организација на Централниот 
комитет на Сојузот на младината на 
Македонија, во заедница со Сојузот 
на здруженијата на борците од НОБ 
на СРМ , Сојузот на историските дру-

штва на СРМ  и Републичкиот секре
тариат за образование, наука и култура, 
на 24 април 1967 година, во Скопје се 
одржа советување на тема: „Воспиту- 
вањето на младите во духот на рево-
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