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САМОСТОЈИА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ BO EIACTABATA
ПО ИСТОРИЈА

Цел и задачи на самостојната работа

„Училиштето кое ги оспособило учениците за самостојна 
работа, кое ги научило како се учи, има право да им задава да 
учат самостојно. Во спротивно учењето се претвора во мачење, 
во· нерационално трошење на времето и силите и дава многу 
слаби резултати“,1) в)ели Ушински.

Самостојноета на личноста се состой во поетојана тенден- 
ција индивидуата да се потпира на сопствените сили, да искажува 
сопствени мисли, сопствени барана, да донесува одлуки и да прави 
заклучоци. Важно е да знае личноста да ja организира својата ра
бота, да биде иницијативна и еамоетојно' да ги совладува пречките 
αϊτό· стојат на пат за извршувањето на задачите. За учениците 
тоа значи еамоетојно планско учење, работа по одредена програма 
и содржина за самообразование, како да го пронајдуваат она што 
е битно, да создаваат одредени методи и навики за работа и учење 
без да им се диригира однапред. Имено, се бара самообразова- 
нието да биде една од основните задачи во наставииот процес, 
како дел од општото образование.

Учениците уште од I одделение, преку разни форми на ра
бота, се учат на самостојна работа. За наставата по историја е 
важно· од I одделение децата да се учат на самостојно мислење 
за да можат да ги разберат подоцна причииско-последичните врски 
во стварноста и за користење на зиаењата во практиката. Затоа 
уште во одделенската настава треба да се создаваат такви услови 
за работа. Учителот да му овозможи на ученикот самостојно да 
мисли и работи, систематски да се оспособува да ги решава проб- 
лемите што ги наметнува наставата, а посебно историската настава 
која што е по својата суштина, главно, апстрактна. Децата во 
процесот на учењето се стимулираат да ги искажуваат своите мис
ли, да проценуваат и да донесуваат определени заклучоци. Осамо-

х) Р. Теодосић: „Педагогија“, Београд, 1962, стр. 142.
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стојувањето е побрзо и поефикасно ако се изградува верба во 
сидите, ако се создана траен интерес за стекнување на нови знаекьа 
и продлабочување на постојните, ако· ученикот биде способен 
да креира.

Ако се одвивала работата планомерно' и систематски тогаш 
на наставникот ќе му биде полесно во одделението, кота почнува да 
се учи предметот историја, со учениците да почне да ги анализир-а 
историските настани, да создава умеења и навики, учениците по- 
добро ќе ги откриваат фактите и врските мегу нив, ќе ги откри- 
ваат причините и оценуваат последиците на историските настани. 
Во спротивно, ако оцени наставникот по историја дека учениците 
немаат потребна основа за само сто јна работа, тој треба од поче- 
токот систематски да работа за нивното оспособување и тоа да 
биде иегова важна работа во образовниот процес. Оспособувањето 
на ученикот за самостојна работа е од посебна важност за неговото 
натамошно интелектуално созреванье, пред cè во пубертетната и 
пост пубертетната доба, кога кај него се формира посебно чув
ство· за своја личност, настојување за еманципација, отпор про
тив авторитета и др. Наставникот по историја веќе треба по сигурно 
да му овозможува на тој ученик слободно да се искажува, да заклу- 
чува и да ги актуелизира настаните, својот став да го брани и со 
аргумента, да придонесува за создавањето на исправно уверување 
во- тоа што се учи и што треба да се знае.

Самостојноста на ученикот во учењето тогаш се изразува, ме
гу другого, и во- способноста самострјно' да мисли, да «стекнува нови 
знаења и да решава задачи, самостојно да се служи со- учебник, 
печат, литература, карта, слика, шема, карикатура и др.; самостојно 
да ги извршува задачите што се поставуваат на часовите по историја 
и вончасовната активност; самостојно да се служи со библиотека, 
архив, музеј; само сто јно- да изготвува реферата, домашната работа 
од завршниот испит; семинарски работа; самостојно да води раз
говор и да извлекува заклучоци и др.

Самостојната работа на часовите по историја

„Безмилосен е секој учител кој им задав а на учениците ра
бота, а доволно не им објаснува како треба да работат, ниту им 
помага при нивните први обиди, туку ги остава да се манат и 
патат, а кога истото ќе го сработат како што не треба тогаш се 
разбеснува. Зар тоа не е мачење на децата.“2)

Според учењето на педагогијата навикнувањето на децата 
смостојно да учат е поважно и од самого учење. Затоа наставни- 
ците се присилени да ги научат децата како да учат а потоа да 
ги пуштат сами да учат.

2) Ј. А. Коменски: „Велика дидактика“, Београд, 1954, стр. 127»
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На чаоовите по историја учениците би требало да се оспосо- 
буваат самостојно да ги обавувдат следниве видови на самостојна 
работа*, да одговараат на прашања, да учествуваат или сами да 
го изштвуваат планов на табла, при анализа на некој настан сами 
да та бараат причините и поеледиците и да обопштуваат, да прават 
рецензија на домашыата работа или реферат, да прават тези или 
конспекта при изучување на одредени теми и др.

Часовите по историја имаат посебно* важна задача да ги 
научат учениците историски да мислат и да го сфатат закономер- 
ниот развитой во процесот на развитокот на човечкото општество. 
Решавањето на проблемски задачи посебно може да помогне во 
таа пасока, На пример, кота се изучува Карпошовото востание, 
учениците се поттикнуваат на размислување : зошто Карпош им ал 
толкаво влијание меѓу ееланите и на што* се должат неговите ус
пеем, а на крајот пропаѓа востанието? Проблемските задачи можат 
да се поставит вед,наш во почетокот на чаоот пред да отпочне 
ооновната обработка на новиот материјал, или на крајот од ча- 
сот кога се прават посебни заклучоци. На пример, кога се 
обработува наставната единица — II заседание на АВНОЈ, на 
учениците се поставува посебна задача да размислуваат: зошто 
II заседание на АВНОЈ има посебно важно значење за македон- 
скиот народ? Кога се обработува Илинденското востание, на 
учениците во текот на чаоот им се поставува задача, за размислу- 
вање : што ги натерало иародностите заедно со Македонците да 
учествуваат во востанието за Ослободување на Македонија од 
турско ропство? Кога се предана наставната единица — Ширењето 
на ооцијалистичките идеи во Македонија, на крајот од чаеот на 
учениците се задава проблемске прашање: зошто во* тоа време 
не се создаде единствена социјалистичка партија во Македонија? 
Такви прашања има уште. Тие, главно, можат да бидат за барање 
на причините и поеледиците, за споредување на новото од старото, 
за откривање на закономерн о ста, за о ценка на одделни поли- 
тички, економски и култзгрни движења, за оценка на личноста 
и улогата на масите во историјата и др. Решавањето на тие задачи 
ќе придонесе да се поттикне активноета на учениците и самостој- 
ното мислење. Можат и треба учениците и сами да поставуваат 
прашања и да одговараат, да откриваат момента и настани што 
се за нив помалу познати или еовремени, па дури и такви што 
треба да значат перспектива. Со други зборови тие треба да се 
оспособат да вршат актуелизирање на настаните од минатото.

Една од формите за осамостојување на учениицте на часо
вите по историја е и предавањето на планот за работа во време 
на часот. Ако е структурата на планот логична, преку нравењето 
на планот се· поттикнува мисловниот процес, учениците се здобиваат 
со умешност правршно да ja усвојат логичната структура на темата, 
да ги откриваат врските и законитостите на појавите и собити- 
јата да го двојат главното од споредното и да работат порацио-
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нално. Планет ce правя заедно со учениците, во зависиост од 
нивната возраст и оепоеобеноет да учествуваат или сами да прават 
план. Правењето план на табла треба да помогне на учениците 
за самостојно да прават свои конспекта за ученье на лекциите, 
тези за домашна работа и реферата, “забелешки од предавања 
што ги слушаат и др.

Кота одговара еден ученик на часовите по историја другите 
ученици се должни да го следат и да го проценуваат одговорот и 
по потреба да го рецензираат. Тоа значи да оценат и критички и 
аиалитички, што е пропуштено, што е ногрешно искажано и каква 
е оценката . Наставникот може да допушти во своего излаганье 
некой пропусти, учениците да го исправат или да оценат на кра- 
јот. Така се осамостојуваат да бидат мисловно активни за време 
на часот — йсториски да мислат. Ученикот треба да биде спосо
бен да бара, да се увери во степенот на точноста на тоа што се 
учи, како и самостојно да открива знаења и факта. Добиените 
знаења да умее да ги систематизира и диференцира.

На часовите по историја учениците треба да се навикнуваат 
да изработуваат и одделни таблици, скици, шеми, дијаграми, исто- 
риски карта и др. Откако> ќе се оспособат за тоа се остава само- 
стај^о да извршуваат такви активности вон часовите.

„Најповеќе и највредно што може да му се даде на човекот 
е образованието што може широко' да се примени и што овоз- 
можува полесно преминување од образованието1 кон самообразо
вание и од самообразование кон повиеок степей на образование“.3)

Таков начин на работа има за задача да се бори против прак- 
тиката на учењето со застрашување како единствен метод за 
работа и против вербализмот во наставата што ги пасивизира 
учениците.

Само сто јната работа со учебник и друга литература

Сс уште учебникот е основно' помагало за учениците. Нај- 
големиот број ученици за чаеови исклучиво се подготвуваат од 
учебник и за нив тој всушност претставува најважно помагало во 
наставниот процес. Учебникот е и главен помагач на наставникот, 
за неговото подготвување за чаеови. Mery то а, не значи дека секој 
учебник е тоа, дека е секој учебник подеднакво користен.

Класичниот учебник обично го дава целокупниот материјал 
од одделна тема, односно наставна содржина што се бара по 
наставната програма, а тоа води кон подржување на пасивниот 
однос на ученикот во наставниот процес. Нашата цел е повеќе да 
се задржиме на работен — современ учебник што инсистира на

3) Др. Тихомир Продановић: „Иастава и самообразовање“ — спрь 
сание „Наша школа“, 3—4, 1965 година (Београд).
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развивање на мислењето м активирање на учениците, а го тоа 
гтомага да ce развив,a неговото оеамостојување во работата. Таа 
улога може да ja има пред cè учебник што ja оодржи потреб- 
ната дидактична апаратура: прашања, задачи, проблеми за реша- 
вање, вежби, хронолошки и синхронични таблици и др., што треба 
да бидат така компонирани за да создадат кај учениците навики 
за учење и техника за самоучење. Такви учебници од учениците 
бараат поинтензивна работа, мегутоа таа работа е педагошки 
оправдана, порационална и поефикасна. Според тоа учебникот 
треба да им создава на учениците можности за посамостојно да 
ги совладуваат наставните задачи и кај нив да ja стимулира само- 
стојната интелектуална работа. Напротив, учебниците во кои што 
не ее решени теоретските. и практичните задачи, каде што нема 
споредување, каде што не ое согледани причините и последиците, 
како и заклучоците, ja ограничуваат само-стојната дејност на уче
ниците.

„Во -совремеиите учебници се афирмира и практикува, систем 
на одделни задачи и ооодветни упатства учениците да ее стимули- 
раат да користат дополнителни извори на знаења, и тоа: читање 
на прирачна литература, учебници од други предмета, автентични 
текстови и документа поместени во учебникот (што е честа прак
тика во издавањето на учебниците) задачи за набљудување, експе- 
риментирање и конструирање, задачи на слушан е разков и дни сред
ства на информирање и др.и4) За самостојната работа со учебни
кот потребна е соодветна подготовка. Пред cè наставникот треба 
да ги запознава учениците оо етруктурата на учебникот: на колку 
делови е поделен, колку теми оодржи секоја целина, одноено лек
ции во· секоја тема и кои се основните миели и насоки во одделни 
тематски целини. Учениците однапред треба да се научат да 
прават план за обработка на содржината, да умеат да га разлику- 
ваат фактите од општата еодржина.

Учениците треба да се иавикнуваат самостојно да се користат со 
учебник уште во· основното училиште. Тие преку посебни задачи 
се наоочуваат да ja разберат суштината на лекцијата. Во тек на 
каставата треба да се сбздаваат такви активности што ќе го 
доведат ученикот да биде во состојба самостојио да согледува, 
испитува, мисли и решава проблеми што му ги наметнува содр
жината. На пример, од учениците ее бара од една лекција да 
изучат најважни прашања, мисловни целини, да создаваат план 
и усно или писмено да ja изнесат целината од прочитаниот текст. 
Можно е лекцијата да се дели на одломки што ќе ги учат ученици
те по групп. Групите работах самостојно со задача да го двојат бит- 
ното, да подготвуваат куси тези по најважната еодржина. По одр-е- 
дено време, по· евршената работа, еден ученик известува а другите

4) Анатоли Дамјановски: „Савремени уџбеник“, Београд, 1970 год. стр. 26.
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дополнуваат. На крајот се бара рецеизија за свршената работа од 
одделни ученици, а потоа се врши обликување на содржината 
што е обработувана.

За таква активност не се погодни сите лекции. Повеќе се П о
годин лекциите што се со слична обработка и што можат да се 
стфоведуваат. На пример, ако е добро совладана содржината за 
грчката култура, тогаш слободно може да се допушти од учебни
кот, на час, самостојно да се обработи римската култура. Ако е 
добро совладана содржината за Првото српско востание, може 
да се допушти самостојно да се обработува содржината за Второто 
српско востание. Исто така ако е добро обработена содржината 
за потпаѓањето на Македонија под турска власт, може да се до
пушти самостојно да се обработува содржината за потпаѓањето Я> 
бија под, турска власт итн. Со други зборови од учениците треба 
да се бара самостојно да го издвојуваат битного од споредното, 
да се изврши споредување, да се откријат причинско последич- 
ните одно си, да се направат потребни заклучоци и оценки, да се 
групира содржината и на крајот да се систематизира и осмисли 
материјалот за да има доволно Основа за стимулирање и ангажи- 
ран>е на ученикот.

Ако научат учениците да се служат со учебникот тоа Јќе 
им помогне да се служат со него и кога е отсатен наставникот 
или, пак, кога претходно се гюдготвуваат за часови. Значи, новите 
знаења треба да се темелат врз стари. Штом се прекине врската 
учениците губат интерес и желба самостојно да учат и го обви- 
нуваат наставникот дека сакал да ги оитовари со задачи што е 
иегова должност за извршување. Впрочем, има и такви, вистина 
ретки, случаи кога наставникот ги задолжува учениците сами од 
Зшебникот на час да учат без смисла и организација. Такво меха
нично користење на учебник, без да им бидат силите насочени и 
мобилизирани за смислено правилно користење на учебникот, не 
само што е непотребно туку е и за осуда. Насочувањето на уче
ниците самостојно да го користат учебникот на часовите по исто- 
рија, без разлика на која возраст се тие, има задача да ги оопо- 
соби со него да се служат и надвор од часовите. Тоа значи дека 
наставникот е задолжен да го оспоооби ученикот да се користи 
со учебникот и во поголемата возраст.

„Современиот учебник го решава прашањето на својот однос 
кон вонучебничката литература на тој начин што кога е тоа по
требно упатува на пошироки извори (изворни дела, речници, енци- 
клопедии и др.) што ги вежба учениците на ефикасно ученье. 
Всушност добриот учебник, во подолг временски континуитет по- 
степено се исклучува како неопходка неминовност пренесувајќи 
ги своите функции на другите пишани информации на повисок 
степей.“5)

5) Д-р Раде Ничковић: „Савремени уџбедик^ Београд, 1970 год. стр. 6,
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Сите видови на историска литература ей им-аат свое посебно 
значенье и примена во наставата по историја без разлика дали се 
користат како историеки извор или како дополнително средство. 
Преку читањето и оценката на користегьето на уметничката лите
ратура се развива критичноста кај учениците, умеењето да се 
оценува работата и мислењата, т.е. да се подложи на сестрана про
верка се што е напитано. Ученикот треба да се оепоеоби да знае 
и самостојно да се откаже од сите претпоставки кои не се аргу- 
ментирани, да се оепоеоби да открива · нови знаења и факта, да 
анализира, да оценува и да доаѓа до вистината.

Уметничката и историската литература може да се кориети 
само ако е добро планирана и ако на време се извршат сите под
готовки. Пожелно е учењето да брхде во корелација со наставата 
по македонски јазик и другите јазици и предмети, со цел здру- 
жено да се делува за да се поттикнат учениците на самоучење, 
односно самообразование, што би требало да биде основна задача. 
Имено, аналогно на читањето, односно користењето на учебникот, 
учениците при користекьето на уметничкото дело треба да прават 
изводи и заклучоци што ќе им помогнат за развиваьье на историс- 
кото мргслење, за проширување и продлабочување на изложеното 
на часот.

Оспособување учениците самоетојно да се служат со учебнрж 
и друга историска и уметничка литература, е претпоставка учени
ците да ее упатат на самоетојно елужење со печат и со други 
средства за ршформации. Се разбира дека поетојат одделни спе
цифичности, меѓутоа ако е кај учениците развиено историско 
мислење не ќе им биде тешко* критички да оценат што е висти- 
нито и што треба да се прими а што да се отфрли без разлика 
од каде доаѓа. За оса1мостојувањето на учениците помага и користе- 
њето на други наставни средства, како што се: карта, слика, кари
катура, портрет и други илустрации. Секое користегье на одделно 
наставно средство си има свое значење и придонес за осамостоју- 
вањето во работата на учениците. Методите за оспособувањето 
на учениците самостојно да се служат со одделни наставни сред
ства се различии и повеќе или помалу познати. Не е наша намера 
поодделно овој пат да се задржуваме посебно за секој проблем.

Самостојно користење на библиотека, музеј и архив

Учениците покажуваат желба да се запознаат со непознатото, 
со она што претставува вредност и старост. Таа желба најдобро 
може да ее оствари со работа во библиотека, музеј и архив. Нив- 
ниот интерес може да се искористи за тие на време да сфатат 
дека работата во библиотека, музеј и архив е неопходна за ната- 
мошното нивно самообразование. Затоа наставиикот на учениците 
треба да им ги даде основните упатства за работа, да им објаони
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што се архивски и музејски документа, архивеки фонд и реги- 
стар и како да се корисги со нив. Се разбира учениците треба да 
ефатат дека не ќе можат секојпат во архив и музеј да најдат ноли 
одговор за проблемот што сакаат да го обработав Метутоа, ако 
ефатат дека до вистината најдобро може да се дојде со работа 
во архив и музеј, тогаш не ќе им биде тещко да ги совладаат 
пречките и преку напор да се навикнат на самостојна работа.

Наставникот по историја треба да биде добро известен за 
книжниот фонд во библиотека во· училиштето и во местото ‘за 
да ги упати учениците на потребната ис^ориска литература. Пред 
cè тој треба да ги одведе во библиотека и да ги запознае како 
треба да се служат со каталог на киигите и што значи сигнатура 
на делото. Секако дека треба да им објасни и како да се користат 
со· енциклопедиите и мемоарската литература, а посебно со нив- 
ната идеолошка насоченост.

За успешно самостојно исполнување на поставените задачи 
многу е важно учениците правилно да бидат воведени во методе- 
логијата на работењето. Предуслови за тоа се: правење изводи, 
конспекти и реферата преку користење на изворен материјал, из- 
работување на тези и др., што треба да биде предмет на само- 
стојна работа на ученикот во музеј, архив и библиотека. Работата 
се прегледува, се подложува на рецензија во класот и конечно се 
оценува. Во никој случај ученикот не треба да се декуражира од 
работата и да отстапи од работа. Напротив, тој се пофалува ако 
е успешна работата, односно се упатува на нови напори ако има 
нразнини или ако не е до крај успешна работата. Крајниот ефект 
мора да биде: ученикот да навикне самостојно да се користи со 
библиотека, муз ej и архив.

Во последно време се повеќе се шири една позитивна иници- 
јатива во· нашите училишта. Се создаваат библиотеки со историска 
литература, историски збирки, кабинета и музејски катчиња. PI ив 
ги подигаат и со нив раководат ученици што е мошне корисна 
практика за нивното осамостојување на работата. Има доста при- 
мери кога и лично учениците се иоттикнуваат за еоздавање на 
свои библиотеки и мали историски катчиња од собран материјал 
на старини, печат, исечоци од литература и др. Секако дека се 
тие примери што треба да се подржуваат како мошне важно 
средство за оеамостојување на учениците и поттик за умножување 
на таквите форми на вончасовна актавност.

Домашните задачи како средство за осамостоЈување на учениците

Од како се учениците оеамосталеии на часовите самостојно 
да прават тези и конспекти од одделни содржини, тогаш тие мо
жат дома да работат и посложени домашни работа: реферата,

230



домашна работа од завршниот испит, семинарска работа и др.
Домашните задачи треба да бидат иравилно одмерени спо- 

ред можностите на учениците: доволно да ги ангажираат и акти- 
вираат во согласност со кивните можности, за да ja подигнат 
нивната до-верба во еамоетојната работа. Исполнувањето на зада- 
чите во многу зависи од одно-сот кон работата на ученикот и 
наставникот. Имено, потребен е сериозен однос кон домашната 
работа, вов-едување на ученикот во методологијата на домашната 
работа по историја, прегледување и контрола за точности и редов- 
носта и само сто ј поста. Прегледот на едиа домашна работа, во 
класот, треба да значи насочување и поттик за авторот на до
машната работа и -сите ученици што ja слушаат или ja вршеле 
рецензијата. Целта е учениците да научат самостојно да се движат 
ьо матери јалот, да се стимулира интересот за проширување и 
продлабочување на знаењата, умеења и навики, да се оди од по
ле-сно кон потешко, од помалите кон поголемите, од помош на 
наставникот кон заедничка работа со учениците и осамостојување.

Посложена фаза од домашна работа е правењето на рефе- 
рати и домашна работа за завршниот испит. Едка од мошне зна- 
чајните форми на наставка работа за поттикнување и развивање 
на самостојната работа на учениците и нивното оспособување 
за оваа работа, претставуваат семинарските форми на работа.6)

Со работа на реферат, или семинарска работа, како и до
машната работа од завршниот испит се бара учениците да пока- 
жат знаења и способности за користење на литература, до која 
мера ги совладале елементарните познавања на материјалот што 
се обработува, какви креативни способности дошле до израз и 
сл. Од една анкета што ja изврши Републичкиот завод за унапре- 
дување на школството оваа година во нашата Република, на пра- 
шањето: „Дали има несамостојно работење на домашната работа“? 
— од 342 анкетирани ученици — матуранти, 63,4% ое искажуваат 
дека има нееамостојно изработување на домашната работа. При
чините се бараат во недоволната помош на учениците од страна 
на наставниците и нивната иеоспособено-ст да работат таква ра
бота. На прашањето: „Во кои наставни предмета имавте можност 
повеќе да изготвувате самостојна работа“? — само 10,9% од 
анкетираните ученици одговараат дека по историја работеле само- 
стојна работа. Овие бројки доволио збор-уваат дека за наставникот 
претставува исклучително- одговорна задача подготвувањето на 
ученикот за самостојно изготвување на реферати, конкретно исто- 
риски теми.7)

Многу е важно учениците да сфатат дека вредноста на само- 
стојна работа не е во тоа од колку страиици ќе биде темата, туку

6) Радован Теодосић: „Педагогија“, Београд, 1962 год.
7) Д. Лепчески: „Просветен работник“, бр. 337, Скопје, 1970.
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во тоа дали ja сфатиле методологијата на работата и врз основа 
на тоа дата ja извршиле успешно наменетата задача. Успехот 
зависи од тоа колку се учениците метрајни во работата, колку се 
оспособени исправно да ja набележат и се користат оо а паратура, 
да прераскажуваат со свои зборови и да формираат свои погледж 
и стил. Во спротивно, ако препишува, ученишт се учи да прави 
плашјат што може да остави многу негативни по-сле дици во 
животот на мдадиот човек.

Со оспособувањето на ученикот за самостојно мзработување 
на домашната задача ш креяиме неговиот психички развитой и 
интелектуалното о с амоетојувањ е, кај него ее формира посебно 
чувство за достоинство на личноста, настојување за еманципација 
и отпор против слепо копирање на авторитета.

Работата во слобод пите ученички активности, а посебно ра- 
ботата на историските секции во училиштето е важна форма на 
активност што може да придонесе за самообразование на уче
ниците. Меѓутоа, тоа е тема што бара посебен третман и обра
ботка и отој пат на неа нема да се задржиме.

Значи, училиштето треба да ооздаде такви услови за работа 
што Ке ги доведат учениците во состојба самостојно да оогледу- 
ваат, испитуваат, да мислат и решаваат проблеми што ги намет- 
нува наставата по историја, а иотоа и животот. Наставникот по 
историја треба да ги стави учениците во услови самостојно да 
мислат и да ja организираат својата работа без да им биде гушена 
иницијатавата, постепеио да ги води кон потешки и посложени 
задачи во зависност од психофизичките способности, од нив да 
воспита личности способни самостојно да откриваат нови знаења 
и факта, да ги систематизлраат и диференцираат и критички 
проценуваат. Тоа значи дека процесот за образование не треба да 
биде врзан за еден период од животот. „Во појмот образование 
треба да се воведе принципот на континуитет во* просторна и вре- 
менска смисла .. . Основиото образование да биде .само увод во 
подоцпешното школување. Ако иядивидуата излезе од училиште 
без желба понатаму да се самообразува, во тој случај училиштето 
не ja оетварило целта. Училиштето, впрочем, треба да создава 
навика за самообразование“.8)

Нашето самоуправно општество бара способни личности што 
непречено ќе можат да одговорат на современите задачи, што ќе 
бидат способни да се вклучат во животот, со својата интелиген- 
ција да бидат способни да креираат и кога е потребно да при- 
фатат и да извршуваат потешки и поодговорни задачи. Историс- 
ката настава треба и може да одигра посебно важна и одговорна 
улога во· таа насока.

8) Лангран, познат стручњак, запослеи во УЫЕСКО во Оддеяението 
што се бави со училмштата на иднината.
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