
жија своите знаења, ш  пополни ja 
празнините по мошне актуелни 
прашања поставени со наставната 
програма.

На семинар от беа постав ее и 
многубројни прашања на кои од- 
говараа референтите и по кои се 
водеше интересна дискуоија.

Оценката на семинарот беше 
дека во целина успеал. Од при- 
суството на преку 100 семоннаристи 
можеме да бидеме релативно за- 
доволни. Некой наставници не 
биле известени (затаила управата 
на училиштата да ги извести), а 
некой објективео биле спречени 
да присуствуваат, затоа што биле 
зафатени во училиштето со рас-

пределба на часови и иопити на 
почетокот од учебната година. Ме- 
гутоа, И'ма и примере еа потце- 
нување работата еа семинарот од 
некой наставници кои не ее погри- 
жиле да присуствуваат, со што ja 
пропуштиле можноста да чујат 
образложение за клучзни праша- 
ња од еајеовата историја. Треба 
да се знае дека стручното усовр- 
пгување на еаетавниците ее е до- 
броволна работа!

Од организаторите беше поба- 
рано да ги умножат материјалите 
и да ги достават до слушателите 
за да им послужат во наставниот 
процес.

А. А.

III Југословенски Симпозиум за наставата по историја.
Охрид, 4 и 5. IX. 1974 год.

НАУЧНА, ПЕДАГОШКА И ИДЕЈНА КОМПОНЕНТА НА УЧЕБНИКОТ
ПО ИСТОРИЈА

Сојузот на друштвата на исто- 
ричарите на Јутославија и Соју- 
зот на друштвата на историча- 
рите на Македонија, во соработка 
со републичките заводи за школ- 
ство, а посебно со Републичкиот 
завод за образование и воспита
ние на СРМ, на 4 и 5 септември, 
во Охрид, го организираа 111 Ју- 
гословенски симпозиум за наста
вата по иеторија, на тема: Учеб- 
никот по историја од научна, пе
дагогика и идејна компонента и 
Негување на духот на заедништ- 
вото на народите и народностите 
на Југославија. На симпозиумот 
присуствуваа преку 300 историча- 
ри од Југославија. Работата на 
Симпозиумот ja следеше и Љупчо 
Копровски, републички секретар 
за образование и наука, а го по- 
здрави д-р Бранко Вранешевиќ,

претседател на Друштвото на ис- 
торичарите на СФРЈ.

Задачи на симпозиумот

Симпозиумот имаше задача да 
ги анализира учебниците по ис- 
торија што се употребуваат во на
гните училишта, да ja разгледа 
нивната структура, концепција, 
техничка опрема; да оцени како 
се употребуваат во наставата по 
историја. А референтите имаа по- 
себна задача да покажат како и 
колку учебниците со овојата со- 
држина им помошуваат на уче- 
ниците за подобро да се запознаат 
со минатото на својот народ, ми- 
натото на народите и народности
те во Југославија и со крупните 
историски настани и процеси во 
светот. Целта беше да се оцени
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какова е марксистичката ориента- 
ција на нашите учебници по ис- 
торија, колку им помогнуваат на 
учениците критички да мислат, да 
го оценуваат минатото и сегашни- 
ната. Посебно се бараше во учеб
ниците по историја да се оцени 
интерпретацијата на содржините 
од НОВ и револуцијата и содр- 
жините од современата иеторија.

Дел од рефератите имаа посеб- 
на задача да оценат како се учеб- 
ниците дидактички обликувани, 
колку се прилагодени на возраста 
на учениците и колку помогну
ваат за самостојна работа.

Општо речено, требаше да се 
пренесат искуствата од изштву- 
вањето и користењето на учеб- 
еиците и да се покаже какви 
учебници по историја му се по- 
требни на нашето училиште.

Тематика и структура на 
симпозиумот

Симпозиумот работеше по след- 
нава програма: д-ip Александар 
Христов, професор на Правниот 
факултет во Скопје, Триесет го
дный на АСНОМ и неговото зна- 
чење; д-р Владо Картов, професор 
на ПА Скопје, Некой споредбени 
методолошко-концепциски аспекти 
на паралелните учебници по ис- 
торија во основните училишта и 
гимпазиите во СФРЈ; Благота 
Драшковиќ, уредник на „Школска 
књига“, од Загреб, Дидактично 
обликување на современиот учеб
ник по историја; Јован Јовановиќ, 
професор од Нови Сад, Прилаго- 
дување на учебникот на возраста 
на ученикот; Дамјан Лепчески, 
самостоен педагопжи советник, 
Ефикасноста nia работата со учеб- 
ниците во развивањето на исто- 
риското мислење; Милутин Перо-

виќ и Новица Бојовиќ, просветни 
советници од Белград, Марксис- 
тичкото насочување на учебниците 
по историја; Олта Салцер, профе
сор од Загреб, Местото и функци- 
јата на работниот учебник по ис
торгла во процесот на совреме
ната школска настава и учење; 
Раде Дамјановиќ и Стеван Игниќ, 
професори од Белград, Местото и 
улогата на НОБ и современите 
настани во учебниците по исто- 
рија; д-р Bojo Кушевски, профе
сор на Филозофскиот факултет во 
Скопје, Некой прашања на исто- 
ријата на нашите народи во учеб
ниците по историја; Петар Пека- 
риќ, професор од Нови Сад, Учеб
ниците и вонучебничката литера
тура по историја и застапеноста 
на идејата за заедничкото кај на
родите и народностите на СФРЈ; 
Новица ЛекЦќ, просветен советник 
од Приштина, НОВ и современата 
историја како најзначајни компо
нента во негувањето на духот на 
заедншитвото на народите и на
родностите на СФРЈ.

Во уводниот дел на симпозиу
мот, д-р Александар Христов, мош
не аргументирано и интересно 
зборуваше за предусловите за сви- 
кувањето на АСНОМ, ш образла- 
гаше одлукиге и значењето на За- 
седанието. Toj посебно се задржа 
на Одлуката за создавање слобод- 
на македонска држава во рамките 
на Федеративна Југославија и на 
значењето nia создавањето на ма- 
кедоеската слободна држава.

Во работниот дел на Симпо- 
эиумот пргв настали Владо Картов. 
Тој, меѓу другото, рече дека ево- 
луцијата на учебниците кај нас 
отишла доста напред. Подвлече 
дека во постојеите учебници по 
историја се присуши доста раз
нообразна во однос на структу-
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рата на учебничкиот материјал. 
Тие разнообразна, рече тој, доа- 
ѓаат до израз меѓу општата исто- 
рија и историјата на народите на 
Југоелавија, меѓу одделни нацио- 
нални истории на народите и на- 
родностите на СФРЈ и застаиено- 
ста и третманот на нај новата ис- 
торија на Социј алиетичка Југо- 
славија и современиот свет.

Владо Картов забележа дека 
материјалот од најновата истори- 
ја во постојните учебници е раз
лично интерпретиран, а недоста- 
сува материјал од историското и 
културното минато на народнос- 
тите што живеат во Југославија. 
Toj се заложи за поадекватно за- 
стапување на новата историја во 
учебниците по историја што се 
употребуваат во основните учи- 
лшпта.

Другарите Благоја Дранжовиќ, 
Дамјан Лепчески и Олта Салцер 
имаа мошне допирни точки во 
своите реферати. Тие зборуваа за 
потребата од современо обликуван 
учебник. За ефикасното користе- 
ње на учебиикот во наставата по 
историја. Се заложија за учебник 
што ќе помоше учениците да се 
ошособат не само да ш добиваат 
знаењата, туку и критички да 
мислат, да ш оценуваат историс- 
ките настани, да ш цроценуваат 
и уочуваат причинско-последични- 
те вроки. Се побара учебниците 
да бидат така концептирани и ко- 
ристени за да се осигури ефикасио 
усвојување на знаењата, сфаќање 
на законитостите во развитокот 
на ошптеството.

Милутин Перовиќ и Новица 
Бојовиќ во својот реферат се за- 
држаа на марксистичката насо- 
ченост на учебниците по историја. 
Во нивното излагање е истакната 
мислата дека е историјата пред

мет која треба најмногу да при- 
донесе за марксистичкото образо
вание и воспитание. Мегутоа, тие 
подвлекоа дека за авторите што 
пишуваат учебници по историја 
недостасува организирана помош 
од отпптеството.

Д-р Bojo Кушевски образлага- 
ше за нееднаквиот третман во 
учебниците на историските наста
ни што се од заеднички интерес 
за народите и народностите во 
Јутославија, во учебниците по ис- 
торија. Toj со аргумент подвле- 
че дека во учебниците по исто- 
рија недостасуваат клучни содр- 
жини од минатото на одделни на
ши народи и народности и пред
ложи да се соработува за да сс 
отстранат тие и слични недоста- 
тоци во учебниците по историја.

Раде Дамјановиќ и Стева Иг- 
неиќ говореа за местото и уло- 
гата на НОВ и современата исто
рг* а во учебниците по иеторија. 
Тие посебно подвлекоа дека дел 
од учебниците по историја cè по- 
веќе се свртени кон новата и ре- 
волуционерна историја, што е, 
според нивното мислење, исправно.

Во вториот дел од Симпозиу- 
мот настапија Петар Пекариќ и 
Новица Лекиќ. Тие се застапија 
за целоана афирмација на идејата 
за заедништво на народите и на
родностите во Југославија и за 
отфрлање на негативните тенден
ции во наставните процеси и учеб
ниците по историја што се спро- 
тивни на позитивните наетојувања 
за братство и единство на наро
дите на Југославија. Новица Ле- 
киќ посебно се задржа на мож- 
ностите што ги дава поновата ис- 
торија за братство и единство на 
народите и народностите на 
СФРЈ. Двајцата автори изложи- 
ja позитивни примери за негување
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на заедништвото преку наставата 
по историја во САП Војводина и 
САП Косово.

Оценки и заклучоци за 
Симпозиумот

Рефератите поднесееи на Сим
позиумот беа богати со мисли, со- 
гледувања и предлози за методо- 
лонжо-коецепциски и идејни ос- 
нови на учебниците. Дискусијата 
не беше многу богата со оглед 
на куоото време. Се чини дека 
времето определено за работа на 
Симпозиумот беше опговарено со 
работа.

Симпозиумот ги доносе следни- 
ве заклучоци:

На Симпозиумот е утврден ви
ден нацредок на учебникарската 
и прирачната литература за нас
тавата по историја. Меѓутоа, утвр- 
дени се и разликите во видовите 
учебници по историја, онивната 
структура, концепција и техничка 
опрема во одделни републики и 
покраини. Разликите, исто така, 
се в и д а и в и  и во распоредот на 
материјалот по време, периодиза- 
ција, во однос на ошптата и на- 
ционална историја, како и во од
нос на историјата на одделни на
ши народи и народности. Затоа 
е неопходно потребно разликите 
да се еамалат и да се сведат на 
прифатлива мера и позитивните 
решенија од одделни средини по- 
бргу и посмело да се пренесуваат 
во останатите делови на нашата 
Југасловенска заедница.

— начелото за подобро запо- 
знавање со минатото на сопстве- 
ниот народ, не би требало да се 
претвори во затварање во соп- 
ствените републички или покраин- 
ски гранонци. Учебниците по ис- 
торија во одделни републики тре
ба примерно да ш  запознаат уче

ниците со историскиот развиток 
на другите југословенски народи. 
Учениците мораат да сфатат дека 
историјата на нивниот народ не 
се одвивала одвоено и изолирано 
од другите југословеноки народи 
и народности или од другите на
роди воопшто. Следењето на мегу- 
себните врски и влијанија, согле- 
дувањата на разликите и сличнос- 
тите од развојот мораат да бидат 
засновани врз научните резултати.

— марксистичката ориентација 
на нашите учебници по историја, 
еикогаш не доаѓала во прашање, 
затоа што таа произлегува од со- 
цијалистичкиот самоуправен ка- 
рактер на нашето општество. Се- 
пак, не може да се тврди дека во 
тој поглед немало и оти нема из- 
весни слабости. Меѓутоа, критика- 
та на тие слабости често била 
недоволна и еднострана. Затоа 
треба организирано и научно да 
ее настапува и да продолжи уна- 
предувањето на идејната ориента
ций на учебникарската литерату
ра со отстранување од неа на ос- 
татоците од позитивизмот, тради- 
ционализмот и националната ро
мантика. Во учебниците по исто- 
рија посебно треба да се отстра- 
еуваат догматските шаблони, вул- 
гарно-економистичките интерпре
тации и социолошзацијата. Нас
тавата по историја треба да ги 
оопособи учениците не само да 
добиваат историски знаења, туку 
и критички да мислат, да ги оце- 
нуваат историските настани и про- 
цеси и да ги уочуваат причинско- 
последичните врски. Затоа, и уче
ниците по историја мораат содр- 
жински да бидат така концепти- 
рани и така технички стремени 
за да се осигури максимална ефи- 
касност за сфаќањето на историс
ките законитости.

38 Историја
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— во учебниците по историја 
треба да се посвети посебно вни 
мание при обработката на народ- 
ната револуција и современите 
наетани. НОВ, народната револу 
ција и современата историја да- 
ваат големи можности за разви- 
вање на духот на заедништвото 
на нашите народи. Револуционер- 
ното минато на сите наши народи 
и народности треба во учебници
те што неадекватно да им се при- 
ближи на учениците, така што 
сите етнички вредности на наша- 
та револуција да станат иатоказ 
и извор на морална сила на мла 
дите поколенија.

— дидактичкото обликување 
на современиот учебник по исто
рика мора да биде во согласност 
со резултатите на педагошката на
ука, со современите процеси на 
наставата и со потребите на на- 
шето самоуправно општество. Ис- 
куствата од работата со работайте 
учебници во некой наши репуб
лики во тој поглед покажува вид-

ни резултати. Затоа во наредниот 
период треба што повеќе во на- 
шата практика да најдуваат мес
то работайте учебници.

— „Настава по историја“, со 
своите стручно методски прилози 
придонесува за унапредување на 
наставната практика. Бидејќи е 
списаеието од сојузно значење и 
претставува неопходна помош за 
наставниците, треба да им се пре- 
порача на наставниците да се пре- 
платат на списанието.

— Симпозиумот едногласно го 
усвой предлогот на претставници- 
те на СР Хрватска, Четвртиот Сим
позиум на наставата по историја 
да се одржи во СР Хрватска, на 
тема: а) Марксистичкото образо
вание и воспитание во наставата 
по иеторија“ и б) „Наставните 
средства и технологи] ата во г:ас- 
тавата по историја“.

— решено е матери] алите од 
Симпозиумот да се печатат во 
списанието „Настава по историја“.

А. А.

ТРЕТИОТ МЕГШАРОДЕН КОНГРЕС ЗА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 
Букурешт, 1974 годш-:ја

По конгресите во Софија (1966) 
и Атина (1970), Третиот меѓуна- 
роден конгрес за Југоисточна Ев
ропа се одржа меѓу 4 и 10 сеп- 
тември 1974 година во Букурешт, 
главен град на Социјалистичка Ре- 
публика Романија. Интересот за 
Третиот балканолошки конгрес 
беше голем, не само кај исто- 
рискиот свет, туку по различната 
тематика што ja опфаќаше (исто
рика, литература, етнографија, 
лингвистика и право) даде мож 
ноет овој европски регион да би
де претставен и истовремено ана- 
лизиран од историска, етнограф-

ска, лингвистичка и правна глед- 
на точка. Самого големо учество 
на културни претставници (исто- 
ричари, лингвиста, етнографи) го 
потврдува значењето и улогата 
што ja имаше Неточна Европа и 
ja има во развитокот ;на европска- 
та и светската цивилизација. И до
махните го дадоа соодветаото 
внимание. Работата на Конгресот 
се одвиваше под високото покро- 
вителство на претседателот на Др- 
жавниот Совет на CP Ромаеија 
и прв секретар на Романската Ко- 
мунистичка Партија, Николае Чау- 
шеску. Присущи биле господин
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