
Ha крајот треба да се коже и 
тоа дека, корнета што проиэлезе 
ОА оваа наставнопнаучна и воспит- 
на активност они даява за право да 
се надевание дека ќе биде проне
сена и на генерациите што доа-

ѓаат за да стане убава традиција 
така важна во наставно-научниот 
процес во код треба да се воспиту- 
ваат и учат тие генерации.

А. в.

СЕМИНАР ЗА CTPY4HO И ПЕДАГОШКО YСОВРШУВ АЊЕ НА 
НАСТАВНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЈА ОД УЧИАИШТАТА 

ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СРМ

Од 2 до 6 септември 1975 годи
на на Катедрата эа историски нау
ки при Филозофско-историсжиот 
факултет во Скопје се одржа Се
минар за стручно и педагошко 
усовршување на наетавеиците по 
историја од училиштата за аредно 
образование во CP Македонија. 
На овој четиридневен семинар 
приоуствуваа околу 100 наставни- 
ци од сродните училишта во це- 
лата република. Работата на се- 
минарот се одвиваше по однапред 
утврдена програма од Катедрата 
за историски науки и од Реиуб- 
личкиот завод за школство. Од 
предвидените предавања во Про- 
грамата не се одржаа само три, 
поради некой оргаеизациони проб- 
леми.

На семинарот се одржаа след- 
ниве предавай, а:

1. Нови еаоди од исконувањата 
од праисторискиот период на те- 
риторијата на CP Македонија — 
предавай Д-р Иван Микулчиќ, вон- 
реден професор на Филозофско- 
историскиот факултет, Скопје;

2. Грција во вториот милениум 
пред н.е. со посебен оеврт на т.и. 
Хомерски период — предавай Ду
шица Петрушевска, виш предавая;

3. Нови достигања на средно- 
вековната историја на македон- 
скиот народ со библиографија —

предавай Д-р Бранко Панов, вон- 
реден професор;

4. Нови резултати во проучу- 
вањето на македонската историја 
во XV и XVI век — предавач Ме- 
тодија Соколооки, редовен про
фесор;

5. Одгласот на Босанско-херце- 
говското востание во Македонија 
— предавач Лэубен Лапе, редовен 
професор;

6. Привремено претставништво 
на Бившата Обединета Внатрешна 
Македонска Револуционерна Ор
ганизации а — предавач Лэубен Ла
пе, редовен професор;

7. Светозар Маркович прв про- 
пагатор на социјалистичките идеи 
во Србија — предавач д-р Алек- 
сандар Апостолов, редовен про
фесор;

8. Нови документа эа активнос- 
та на МАНАПО — пјредавач д-р 
Александар Апостолов, гредовен 
професор;

9. Образовночвоспитните задачи 
на 'историјата на македонскиот 
народ застапена во наставната 
програма по историја — предавач 
д-р Bojo Кушевоки, вонреден про
фесор;

10. Практична работа со под
вижна слика — предавай д-р Bojo 
Кушевоки, вонреден профеоор.
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Главната цел на овој семинар 
беше, да се запознаат наставни- 
ците по историја со новите дости- 
гања на историографијата, посеб- 
но на македонската историогра- 
фија, во последните тодини и да 
се проншрат познавањата на нас- 
тавниците од одделни наставни 
содржини.

Низ предавањата на професо- 
рите од Катедрата за историски 
науки, беа еаправени опЕпшреи и 
продлабочени дообј аснувања на 
третираните моменти од историја- 
та на македонскиот народ, кои се 
темелеа на нови археолошки иско- 
пувања, еовопронајдени и обра
ботали историски документы, нова 
историска литература и сл.

На семинарот беа одржани две 
предавања од Методиката на нас- 
тавата по Историја. Во иредава- 
њето „Образовно-воспитните зада
чи на иеторијата на македонскиот 
народ застапена во настаената 
програма по историја“, посебно 
внимание му беше посветено на 
разработувањето на одделни нас
тавни содржини од историјата на 
македонскиот народ и на нивното 
презентирање пред учениците во 
средните училишта во СРМ. Во 
ова предавање Проф. д-р Bojo Ку- 
ше-вски се задржа на извесен број 
карактеристични примени за ова 
прашање и на нивните образовно- 
воспитни задачи.

Овој семинар за стручно и пе- 
дагошко уоовршување на настав- 
ниот кадар по историја од оред- 
ните училишта е прв од ваков 
вид организиран на Катедрата за 
историски науки. За да пи има 
предвид мислењата на учесниците 
за oiBoj семинар и за протрамата 
на идните семинари, Катедрата 
за историски науки сероведе една 
анонимна анкета меѓу учесниците

на семинарот. Во анкетните пра- 
шања тие беа замолени: да ш  из- 
несат своите општи овпечатоци од 
семинарот, кои теми или праша- 
н>а би сакале да се иэнесат на 
наредниот семинар; да ги дадат 
своите забелешки за организаци- 
јата на овој и на идните семина
ри; да дадат свои мислења и су- 
гестии на кој начин да биде заста
пена активноста, на самите нас- 
тавнищи по историја од средните 
училишта, на овие семинари.

Во доставоните одговори нас- 
тавниците по историја се едно- 
гласеи во искажувањата дека из
борот на темите бил орейшо еапра- 
вен, предавањата биле интересни, 
карисни и пристален за слушате- 
лите. Поголем дел од анкетира- 
ните се на мислење дека на идни
те семинари треба да се обрабо- 
тат повеќе ирашања од новата и 
најновата општа и национална 
историја. Од историјата на маке- 
донокиот народ тоа да бидат, теми 
од Првата оветска војна, периодот 
Meiy двете светски војни, Втората 
светска војна и повоениот разви- 
ток на СФРЈ. Во некой одговори 
дури се прецизираат и насловите 
на темите што би сакале да се из- 
несат на идните семинари. Учес- 
еи’ците на семинарот пројавуоваат 
посебна заинтересираност за пре- 
давања од Методиката на еаста- 
овата по историја, за изведување 
на практичен и нагледни предава- 
ња пред наставнощите по историја 
-и сл. Новите наставни планови и 
програми за училиштата за сред
не образование, исто така би тре- 
бало да бидат предмет на диску- 
сија на овие семинари. За да може 
да дојде до поголем израз актив
носта на самите учесници на се
минарот, пожелно е предвидените 
предаваша однапред да се отпеча-
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тат и да се достават до наставни
ците по иеторија во оредните учи- 
лшита. Исто така, наставниците 
по историја би требало да иста- 
пуваат со свои реферати, известу- 
вања и дискуоии за одделни проб- 
леми поврзани со наставата по ис
торика во сродните училишта. Тие 
исто така ее на мислење дека се
минарот треба да се одржувапред 
почетокот на секоја учебна година 
и да биде задолжителен за сите 
наетавници по историја од оред
ните училишта во СРМ.

Овие искажувања на присуд
имте наетавници по историја на 
семинарот, големиот одэив на учес- 
ниците (првиот ден се појавија и 
наетавници кои не ее обврзани да 
присуетвуваат, оние кои имаат над 
20 годиви работно искуство), заин- 
тересираноста со која ги следеа 
предавањата и дискусијата што 
се водеше по сексе предавање, ни

дава за право да констатираме 
дека беше постишата главната цел 
на овој семинар.

Новите знаења што ги добија 
наставниците по историја на овој 
семинар, &е им бидат од голема 
кориет во наставата, зашто во 
учебниците по историја и во нас- 
тавните планови и програми не 
можат секогаш и во ваков обем 
да се третираат најновите дости- 
гања на историската наука, зашто 
тие не можат секоја година да се 
менуваат и дополнуваат.

На крајот слободно можеме да 
заклучиме дека овој семинар на- 
вистина йе придонесе за стручно- 
то и педагонжото усовршување на 
наетавниот кадар по историја и за 
унапредување на наставата по ис
торика во училиштата за оредно 
образование во СРМ.

А. о.

ООШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ РАЗВИТОК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
САМОУПРАВНА ЈУГОСЛАВИЈА

Семинар за наставниците што предаваат историја и ошнтествено- 
политички систем во средните училишта во СРМ

Во просториите на Републич
киот центар за идеолошко-поли- 
тичко образование и студии во 
Скоп je, на 25 и 26 септември 1975 
година, се одржа Семинар за нас
тавниците што предаваат историја 
и општествено-политички систем 
во училиштата за оредно образо
вание, на тема „Општествено-еко- 
номскиот развиток на социјалис- 
тичка самоуправна Југославија“.

Овој семинар го организира Ре- 
публичкиот центар за идеолошко- 
политичко образование и студии, 
Републичкиот завод за унапреду- 
вање на образованието и воспиту-

вањето и Сојузот на друштвата 
на историчарите на СРМ.

Семинарот го поздрави дирек- 
торот на Републичкиот центар за 
идеолошко-политичко образование 
и студии, Димитар Герасимовски. 
Во овојот краток говор тој истак- 
на некой моменти кои влијаеле 
за организирањето на овој семи
нар и ja истакна неговата главна 
цел.

Потоа работата на семинарот 
се одвиваше по веќе утврдената 
програма. Со свои предавања па 
семинаров наетапија наши истак- 
нати општествено-политички и на-
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