
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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учни работники. Беа одржани 
следниве предавања:

1. Идеологијата, образованието, 
иауката и културата — предавач 
Душко Поповски, член во Изврш- 
ниот комитет на Претседателство- 
то на СКМ;

2. Повоениот отптествено-еко- 
номски развиток на Југославија 
— предавач Павле Тасевски, ди
ректор на Заводот за стопанско 
планирање на GPM;

3. Развојот на самоуправните 
ошдтествени одно!СИ во Југослави- 
ја и водечката идејно-политичка 
улога на СКЈ — предавай Драго- 
љуб Ставрев, член на Изврпшиот 
комитет на Претседателството на 
СКЈ;

4. Многунационалниот карактер 
на нашата социјалистичка заед- 
ница и развојот на мегунационал- 
ните о дноси — пр едавач Кир о Ха- 
цивасилав, делегат во Собранието 
на СФРЈ;

5. Рационализацијата во наста- 
вата по историја, со оеврт на пла- 
нирањето на наставеиот матери- 
јал — предавач Дамјан Аепчевски, 
самоетоен педагошки советник во 
Републичкиот завод за унапреду- 
вање на образованието /и воспи- 
тувањето;

6. Коментари и конкретизации а 
на наставната програма по исто- 
рија за втори клас на оредното 
образование.

Коментари: За П клас на струч- 
ните училишта од Драган Кузмано- 
ски, дрофесор во Градежен учи- 
лишен центар, Скопје.

За II клас на гимназиите од Рад
мила Крстева и Грозда Чмнгова, 
професори во шмназијата „Геор
ги Димитров“, Скопје.

Во своите излагања предавачи- 
те се задржаа на развојниот пат 
на општествено-економските, по-

литичките и меѓувационалните од- 
коси во Југославија, со акцент на 
процеоите и тенденциите во духот 
на резолуциите од Десеттиот кон- 
грес на СКЈ, Шестиот конгрес на 
СКМ и вовите устави. Предава- 
њата и коментарите за рациона- 
лизацијата на наставата по восто
р га , за планирањето на настав- 
ниот материјал и наставната про
грама по историја, исто така беа 
интересни и корксни за наставни- 
ците по историја.

Делта на овој семинар беше 
наставниците по историја и оп- 
штествено-политички систем, по- 
опетојно да се запознаат со акту- 
елните проблеми од развитокот на 
општествено-економските, поли- 
тичките н меѓунационалните од- 
ноои во нашата самоуправна со- 
цијалистичка заедница.

Изнесените факти, процеси и 
специфичности во споменативе 
предавања на семинарот, јќе при- 
донесат наставниците по историја 
да ги прошират своите знаења од 
наставните содржини за повоениот 
развиток на Југославија, кои се 
предвидели со новата настав на 
програма по историја.

Toa Ike придонесе да се пре- 
мавнат некой тешкотии при реа- 
лизирањето на наставните содр
жини за оваа проблематика, кои 
произлегуваат од <cè уште недо- 
волната застапеност на третира- 
ната проблематика во предавања- 
та на Факултетот и во учебниците 
по историја за оредните училишта.

На крајот треба да подвлечеме 
дека овој семинар ќе придонесе 
за идеолошко-политичко изграду- 
вање на самиот наставночвооиитен 
кадар и за негово стручно и педа- 
гошко усовршување.

А- П.
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