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Слободните ученички активности ja претставуваат цело- 
купната воспитно-образовна дејност која училиштата сами, или 
во соработка со детските општествени организации и опште- 
ствените организации на возрасните, организирано и плански ги 
развиваат во наставата и во кои ги вклучуваат учениците во 
нивното слободно време. Преку нив треба да се развие интерес 
кон историјата и нејзиното подобро разбирање, совладување 
на методите за учење, проучување и истражување на минатото, 
поттикнување на учениците на интелектуална работа, организи- 
рање на нивното слободно време и сл.

Терминот „Слободни ученички активности“ усвоен е и во- 
веден во нашата педагогика теорија и практика преку настав
шие планови и програми со кои во 1959, год. беше зацртан 
патот на реформата на нашето школство. Со воведувањето на 
терминот „Слободни ученички активности“ укинат е терминот 
„Воннаставни активности на учениците“ кој беше порано упо- 
требуван.

Името пак на групите ученици во слободните ученички 
активности по историја зависи од карактерот и квалитетот на 
работата, од условите на училиштето, од желбите на учениците 
и сл. Врз таа основа се одредува дали ќе биде: трупа: дружина, 
кружок, секција, друштво, клуб, ученичка организација г у 
бители на минатото и др.

Наставшие планови и програми за основното училиште 
даваат видно место на слободните ученички активности и тие 
веќе успешно се применуваат во практиката. Со тоа се задоволу- 
ваат желбите и потребите на еден дел од учениците што не ги 
задоволува само редовната настава. Меѓутоа, нолната афирма- 
ција на слободните ученички активности по историја cè уште 
не е остварена. Има наставници што се прашуваат: „Како да 
се почне“?, „Што да се работа“? Има и такви што мислат 
дека не се потребни слободни ученички активности по исто-
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рија, бидејќи е доволна само редовната наставна работа по 
предметот.

Сметаме дека нема место за дилема за потребата од сло- 
бодните ученички активности по историја. Практиката покажа 
колку се тие корисни и значајни. Впрочем, Законот за основ- 
ното училиште и наставната програма обврзуваат за тоа — за 
иивното организирање.

Задачи и значење
Слободните ученички активности не ja заменуваат наста- 

вата по историја, не смеат да се користат како дополнување на 
слабо и лошо организирана работа ниту да се сведат на обично 
продолжување на наставата. Во слободиите ученички актив
ное™ треба да дојде до израз слободното определување на 
учениците според интересот. Јасно поставената улога, одреде- 
ното место и целисходната функција не се доволна гаранција 
за успех. Богатството на формите и содржината зависат од 
објективната положба, од матери јалните и другите у слови на 
училиштето, од залагањето и пристапот кон проблемот на на- 
ставниците од органите на управување во училиштата и од 
други фактори.

Покрај проширувањето и продлабочувањето на ученичките 
знаења преку слободните ученички активности по историја, се 
развива смисла за усогласување на личните и општествените 
интереси и влијаат на меѓусебното зближување на учениците 
и наставииците. Работејќи во групп, секции и др. форми, во 
училиштето израсиуваат мали ученички колективи кои не се 
одделенија туку групи на ученици од различна возраст што не 
ги врзува ни предзнаењето, ниту пропитана програма за ра
бота туку нетто друго — заедничкиот интерес. Тие имаат свои 
сопствени програми, свои раководства и свои акции, свој по- 
себен живот што ja карактеризира секоја трупа. Во слободните 
активности повеќе доаѓа до израз ученичката самоиницијатива 
и работа отколку во процесот на наставата. Во нив повеќе се 
застапени облиците на самостојната работа што има творечко 
влијание кај учениците. Целокупната ученичка активност во 
слободното време има извонредни можности за воспитување 
творечки способности кај младите. Творечките способности во 
добро организирана слободна. активност по историја се раз- 
виваат така што учениците слободно комуницираат и ги ис- 
иробуваат своите склоности и способности, сестрано ги согле- 
дуваат причинско-последичните врски и односи, продираат во 
области на нови знаења и техники во работата и ги согледуваат 
своите најизразити општи и специјалии способности.

Преку работата во слободните активности по историја се 
развива историското и критичкото мислење. „Критичкото при-
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оѓаље кон се, довсдл/ва до отстранување на заблудите, усовршу- 
вање на човекот, општеството и многубројните општествени фе- 
номени“, вели Маркс.

Исто така преку слободните активности по историја кај 
учениците се поттикнува и развива иницијативата. Таа доаѓа до 
израз во согледувањето на проблемските рамки на работата, во 
формирањето на правилник, план и програма за дејноста, како 
и во остварувањето на повеќе одбрани проблеми, поставени ре- 
гулативи и работай задачи. Во колективната работа на уче
ниците може да се постигне висок степей на самостојност до 
колку им се дозволи да планираат, откриваат, расудуваат, сора- 
ботуваат и сл.

Работе]ќи во слободното време учениците ja развиваат 
својата свест, ги стабилизираат работайте навики, ja зголему- 
ваат моќта на контролата и самоконтролата во работата и од- 
несувањето. Во чл. 43 и 44 на Новиот Закон за основиото учи- 
лиште се вели: ,,Слободните ученички активности во основното 
училиште обезбедуваат пошироки можности за поврзување на 
училиштето со животот, поширока соработка на училиштето со 
општествените организации и со родителите и го помагаат 
зближувањето на наставниците и учениците.

Слободните ученички активности се реализираат во уче- 
ничките организации, друштва, како и во други форми за здру- 
жување на учениците“.

Третманот на слободната активност во Наетавната план- 
програма заедно со наставата е како ВОСПИТНО-ОБРАЗОВИО 
ПО ДРАЧ JE, бидејќи дејноста организирана во рамките на тоа 
по драч je е насочена кон непосредно реализирање на целите и 
задачите на воспитанието, задачите на основното училиште и 
неговата општествено-педагошка улога. Наставната програма, 
покрај другите, ги поставува и следниве задачи:

— развивање на позитивен однос кон трудот, развивање 
на смисла за колективен живот и работа;

— оспособување на учениците за самоуправно однесување 
во секциите, клубовите, дружините и другите форми на сло- 
бодна ученичка активност;

— посестрано реализирање на општествена функција на 
училиштето во средината во ко ja дејствува и др.

Преку нив често се влијае и на професионалната ориен- 
тација кај учениците; се развиваат повеќе општествени квали- 
тети — колективност, смисла за соработка, другарство, хуманост, 
солидарност. На децата кои се изолирани од општествената 
средина слободните активности им помагаат да се вклопат во 
средината и тие овозможуваат афирмација на оние ученици кои 
во наставата не можат да се истакнат. Се изградуваат коректни 
другарски односи мету нив и наставниците. Се создаваат ус-
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лови за меѓусебна довсрба, за заем на почит. Проку слободиитс 
активности учениците го променуваат односот спрема училиш- 
тето. Toj стаыува потопол, попријатен. Учениците се подготву- 
ваат за учество во животот на нашето самоуправно општество.

Ошпти принципи за организација

Бидејќи слободната ученичка активност по историја не мо- 
же да биде произволна забава на учениците, таа треба да биде 
организирана и заснивана на одредени дидактички принципи 
кои ќе обезбедат стандардна педагошка вредност во воспита- 
нието и образованието на учениците. Според тоа слободната 
активност треба да биде заснивана:

— на прииципот одмереност според психофизичките мож- 
ности на учениците, односно според работно-потенцијалната сила 
на членовите во групата;

— според иитересот, спрема желбите и диспозиционата 
основа, а да не се во спротивност со основните тенденции на 
воспитанието и образованието во нашето општество;

— на принципот самоопределување, саморабота и само- 
управа, односно самостојно определување во активноста, на 
самостоен избор во работните операции;

— на принципот систематичност во работата односно, пер
манентно, континуиран распоред на обврските наместо концен- 
трирана и кампањска акција.

Постапното воведување во основните степени на деј поста 
е втор услов за успех во работата. Поради тоа слободната ахс- 
тивност треба да мине низ неколку фази односно степени:

— да се изврши ориентација на учениците во работата;
— да се примени наученото — практична работа;
— степей на творештво — самостојна работа.

Организацийата на слободната ученичка активност по историја

Пајчесто на слободната ученичка активност по историја 
во нашата практика ориентирана е, главно, спрема наставниот 
предмет. Чест е случајот таквата ориентација да ja претвори 
слободната активност во продолжена настава по историја. Во 
повеќето училишта наставниците-раководители на слободната 
активност имаат планирано до 30—40%, а некой и преку 50%, 
продлабочување на темите односно методските единки што се 
обработуваат на редовните часови. Има планирано и такви со- 
држини кои не се во согласност со програмските, законските 
и дидактичките барања. Во едно училиште, на пример, историс- 
ката секција има планирано 20 часа за читагье текстови од
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Историската читанка и 2 часа за лепење историски карти и 
уредување на кабинетот no историја. Има и други сличыи 
нримери.

Оформените стручни групи од слободните активности по 
историја не треба да ги идентификуваме со работата на постој- 
ните предметни кружоци. Членовите на стручните групи ги 
стекнуваат знаењата според своите склоности, задоволувајќи ги 
личните интереси и преокупации, додека членовите на настав- 
ните кружоци (во колку постојат) го утврдуваат и повторуваат 
задолжителното наставно градиво.1) Тие меѓу себе се помагаат 
во совладувањето на наставниот предмет.

Според наставната програма за основното училиште секој 
ученик може да биде опфатен најмногу во две форми на сло- 
бодната активност без оглед на видот на активноста. Неговата 
ангажираност во обете форми може да изнесува најмногу до 
два часа седмично. Во практиката и овој принцип се нарушува 
на сметка на одличните учеииците кои се ангажираат во повеќе 
слободни активности што секако има свој одраз врз квали- 
тетот на работата. Со ангажирањето во повеќе активности често 
се случува ученикот во нив да учествува формално и наместо 
задоволство во работата слободната активност ќе ja почувствува 
како оптоварување. Некаде се оди и во друга крајност. Учени- 
ците сами не се определуваат кој во ко ja слободна активност 
ќе биде активиран туку наставниците вршат распоред и ги 
разврстуваат во почетокот на учебната година не земајќи ги 
иредвид нивните интереси, желби, склоности и способности. 
Наставникот, посебно одделенскиот раководител, треба да им 
помогне при определувањето во слободната активност, а не тој 
да ги определува.

Стручниот дел од работата на слободната активност по 
историја главно, го води и регулира наставникот. Организаци- 
јата, планирањето и раководењето со работата се спроведува 
во соработка со органите на училиштето односно ученичкото 
самоуправување. Работата во слободните активности по исто- 
рија не смее ученикот да ja почувствува како товар туку како 
номош за подобро разбирање и пронајдување одговор за она 
што го интересира и што му треба.

Слободните активности (секции, групи, организации и сл.) 
си имаат свои самостојни раководства, со утврдени план-про- 
грами за работа и определени временски термини за реализа- 
ција на програмата.

Работата на слободните активности се одвива во завис- 
ност од содржините на програмата: индивидуално, групно или 
индивидуално и групно на заедиички состаноци. Најголемо вни-

0 При увидите во училиштата од просветно-педагошката служба 
најдени се и такви програми за работа на слободните ученички актив
ности по историја за 1976 год. во кои е предвидено да се работат теми 
кои се обработуваии на редовиите часови по историја.
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мание се ттосветува на групната работа, затоа што таа форма 
дава најдобри резултати. Број от на учениците и успехот во 
слободната ученичка активност по историја во училиштето за- 
виси од повеќе околности, а труните со кои непосредно се 
работи би требало да бидат составени од 10—30 членови. Со- 
ставот на труните може да биде од иста или различна возраст, 
од исти или различии одделенија. Вредности на групите не се 
мери по бројот на учениците, туку по вистинското педагошко 
влијание што го има на учениците.

Во развиените основни училишта слободната ученичка ак
тивност по историја може да има повеќе групп и подгрупи. 
Ако се поголеми групите и подгрупите тие можат да бидат 
поделени на десетини. Како целата слободна активност така и 
групите, подгрупите и десетините можат да носат имиња на 
историски настани и личности: „Илинден“, ,,Гоце Делчев“, „Сут- 
јеска", „Стив Наумов“, „Мирче Ацев“ и др. Покрај главното 
раководство за целата слободна активност раководства и план- 
програми за работа си имаат групите, подгрупите и десетините. 
Kora се извршуваат посебни задачи секоја од нив си добива 
посебни задолженија. За извршените задачи се поднесуваат 
извештаи и се добиваат бодови преку кои се развива натпре- 
варувачки дух кај учениците. Во таа смисла често се организи- 
раат и разни натпревари.

Со секциите, групите и подгрупите може да се работи 
фронтално, индивидуално и групно, а обличите на работа се ме- 
нуваат според потребите. Собраниот материјал преку разните 
активности, во училиштето се обработува и средува. Прво, 
тоа го прават сами учениците, а после со одредени служ
ен: музеј, архив, комисии и сл. Многу од добро средените ма
тери] али можат да се печатат како статии, летописни книги, 
брошури и сл. за што се предвидуваат и соодветни награди.

Посебно внимание треба да се посвети на слободните ак
тивности по историја во училишгата со два наставки јазици, 
во развивањето братството и единството кај учениците. Преку 
нив се воспоставуваат цврсти другарски односи меѓу учениците 
што е кај децата и младината основен предуслов за зближу- 
вање, меѓусебно разбирање и склопување на пријателство. Овие 
ставови се идентични со ставовите зацртани во програмските 
начела на Сојузот на пионерите и Сојузот на социјалистичката 
младина на Југославија.

Учениците ќе бидат заедно сврстени во слободните ак
тивности во тој случај ако ги владеат двата јазика. Исто така 
би било пожелно и наставникот да ги владее двата јазика. Така, 
и тогаш би се обезбедила рамноправност во користењето на 
едниот и другиот јазик, односио би се спречило појавувањето 
на супериорност или инфериорност на едни во однос на други, 
што се смета, како предуслов за рамноправност во работата. Во
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колку не се владеат двата јазмка, актнвноста треба да се одвива 
според мајчиниот јазик на учениците. Во спротивно учениците 
нема да го разберат она што се обработува. Во иста слободна 
активност (секција, трупа и сл.) на вакви училишта приоритет 
би требало да им се даде на оние содржини кои третираат 
историски настани од прогресивното заедничко минато на тие 
народи и народности, кои имале за цел зближување, братство и 
единство, рамноправност, заеднички акции и сл.

Слободните активности по историја посебно би требало 
да изиграат знача] на функција во негувањето на југословен- 
скиот социјалистички патриотизам и револуционерните тради
ции од НОВ и Револуцијата што претставува перманентна за
дача на нашето училиште. Преку различните форми на актив
ност ќе се реализираат воспитните компоненти на Југословен- 
скиот патриотизам како на пример: Негување љубов спрема род- 
ниот кра], спрема татковината, Тито, IHA, љубов кон сите на
роди и народности во нашата татковина; љубов и почит спрема 
други пријателски народи надвор од нашата земја како компо
ненти на Југословенскиот социјалистички интернационализам.

Повеќе училишта носат имивьа на истакнати борци, науч- 
ници, значајни датуми и др. Прославувањето на патроните 
празници придонесува за запознавање и д оближу в ање до многу 
личности и нивните дела, до многу историски моменти од бор- 
бите на нашите народи, до многу борци и херои — великани на 
нашето минато. Со тоа ja негуваме гордоста кај учениците што 
токму нивиото училиште го носи името на таков борец, 
датум и сл. Во таа смисла многу би помогнало ако во училиш- 
тето се уреди МАЛО ИСТОРИСКО КАТЧЕ таканаречен МИНИ 
MY3EJ2), во чии витрини би се нашле важни документа, фото
графии, некой предмета кои им припаѓале на личностите и се 
поврзани со нив, написи од весници, извадоци од книжевни 
дела и др. Истакиатите мисли на тие личности или одлуки, 
поврзани за името што го носи училиштето, би станале водечки 
идеи во животот и работата на учениците. Тоа катче ако го 
уредуваат самите ученици, воспитниот ефект би бил уште по
шлем. На тоа место би почнувале многу училишни свечености, 
договори, примање на обврски итн. Училиштата што носат исти 
имиња можат да воспостават заемна соработка на ниво на исто
риски секции.

Содржина на активностите

Содржината на работата на слободната активност по исто- 
рија ги надминува програмските баратьа на наставата по исто- 
рија. Члеиовите на слободните активности добиваат поголем

2) Види „Настава по историја" бр. 3/69—70, с. 32, Георги Танковски: 
Некой искуства од работата на секцијата „Млади историчари“ во основ- 
ното училиште „Стив Наумов“ во Битола.
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квантум на знаења, се ориентираат кон истражување, приби- 
рање на иосебен материјал преку корелација со други пред- 
мети и др.

Уметничката литература дава можност за уметничко и 
естетско образование.

Цртежите исто така влијаат на естетското воспитание. 
Младите историчари цртаат историски портрета, композиции, 
цртежи, историски предмети и др. Во тој прилог би било среду- 
вањето на историски фотографии, албуми, диаграми, графикони, 
наработка на историски карти (тематски и општи), макети и 
модели.

Една трупа може да изработува иаставни и нагледни сред
ства по историја. На пример: лента на времето -— прости и 
хронолошки, разни скици, да собира историски илустративен 
материјал, разни фотографии и сл. од весници, списанија, раз
ни листови и др.3)

Содржината на работата на една трупа би можела да биде 
проучување на ЛОКАЛНАТА ИСТОРИЈА преку предавања, из- 
ложби, хроники, екскурзии, прибирање на разни материјали од 
лшнатото на родниот крај, изработување на писмени состави 
и сл. На учениците треба да им се откријат убавините и исто- 
риските вредности на родниот крај, сето она со што можат да 
се гордеат. Преку оваа активност може да се прибере и обра- 
боти повеќе материјал и целиот историјат на својот крај. Toj 
материj ал би можел грижливо и стручно да се среди и да се 
публикува.4)

Во поново време посебен интерес за младите историчари 
претставува следењето на радио и телевизиските елгисии потоа 
на театарските претстави, посебно оние дела и серии кои тре- 
тираат значајна историска проблематика. Како на пример: „Ка- 
пелски огнови, „Отпишаните“ и др. слични, потоа емисиите по- 
светени на нагните државни празници и поважни датуми од 
историјата, на разни личности и активности во текот на бор- 
бата за слобода итн. Тие го привлекуваат вниманието на уче
ниците. Покрај тоа што претставуваат извесна разонода, задол- 
жените ученици ги следат системно, критички, со поставена цел,

3) Во едно училиште во Прилеп наставникот по историја има при
брано неколку стотини разни фотографии, слики, скици, теми и сл. 
Сите тие се во разни бои и големина. Залепени се на тврда подлога од 
лесонит и служат како драгоцени нагледни средства во наставата по 
историја.

4) Пред неколку години Заводот за школство и Историскиот архив 
во Прилеп распишаа награден конкл/рс за основните и средните учи- 
лишта (историските секции) на тема „Moj от роден крај во минатото". 
Материјалите од преку 200 л/ченици претставуваа драгоцен прилог за ло- 
калната историја. Некой од напишаните материјали претставуваа ори- 
гинални записи за одредени момента кои не биле забележани во нашата 
историска публицистика и послужи]а како поттик на историчарите за 
студиозна обрабо'гка.
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забележувајќи одредени момента. При тоа изработуваат рефе
рата според задачите што ги имаат добиено. Тоа пак од друга 
страна придонесува за развивање на критичкн дух и на исто- 
риското мислење.

Некой групп организираат политички разговори со учес- 
ници во историските настани и нив ги бележат или снимаат на 
машетофонска лента. Посебно богатство би претставувале по- 
сетувањето и чувањето на спомените од Илинденскиот период, 
ИОБ и револуцијата што оди во прилог на Југословенскиот 
социј алистички патриотизам и негувањето на револуционерните 
традиции.

Собраните матери] али треба да останат како трајна доку- 
ментација во училишните архиви, во архивите на слободните 
активности, или во кабинетите по историја, a ќе се користат во 
наставата од идните генерации.

Би можело да се организира трупа за следење на дневниот 
печат, што ќе ги бележи поважните настани, ќе собира одредени 
статии и написи, фотографии и др. Одвреме навреме треба да 
се организираат разговори за прочитаното. Тоа ќе придонесе 
учениците да бидат поттикнати и оспособени да го следат днев
ниот печат, сами да пишуваат написи во своите училишни и др. 
весници. Понатаму, преку печатот да објаснуваат историски 
факта кои во училиштето не се објаснети, критички да се освр- 
нат на тоа што го виделе, чуле и прочитало. Се разбира оваа 
активност би се одвивала во координација со слободната актив- 
ност по македонски јазик и литература посебно со новинарската 
секција во колку постои таква.

Содржина на една трупа млади историчари би можела да 
биде следење и проучување на литературни дела со историска 
тематика и содржина. На пр. „Мостот на Дрина“, „Селанската 
буна“, „Ајдук Станко", „Арамиско гнездо", ,,Толе паша“, „На 
Шпанската земја", „Со партизаните“, „Пролом“, „Трагите не 
се завеани", „Далеку е сонцето“ и др. Групата треба да врши 
евиденција за прочитаното, да вади делови и да ги поврзува со 
наставата, да врши размена на книги, да дава критички осврт 
врз содржината. Доста е важно младите историчари да се на
учат како да му пристапат на литературното дело во неговото 
проучување, при тоа да ги одделуваат легендите и митовите 
од историските вистини, битното од небитното и вистината од 
фалсификатот. При оваа активност треба да се има предвид 
изборот на матери]алот да одговара на возраста на децата и 
нивните предзнаења.

Набљудувањето на историските споменици и изложби, ра- 
ботата во музе] и архив може да биде посебна содржина од ра- 
ботата на младите историчари. Младите историчари можат да 
развиваат активност и во одржувањето на историските споме
ници, а имено да ги имаат под сво] патронат, да ги надгледу- 
ваат, да ги чуваат и др.
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Слободните ученички активности по историја посебно вни
мание посветуваат на јубилејните годишнини, како што се: 30 
години од ослободувањето, 60 годыни од Октомвриската рево- 
луција, 100 години од Разловечкото востание и др. Во врска со 
таа активност групите на млади историчари се поврзуваат со 
музеите, со друштвата на историчарите, со организаторите на 
прославите и други. За такви настани младите историчари орга- 
низираат и историски вечери во училиштето и притоа покажу- 
ваат активност од својата работа.

Врските на младите историчари од едно место, со своите 
другари од друго место, претставуваат вредна активност. Преку 
нив учениците се запознаваат со историјата на местото, со кул- 
турното минато и развитокот на родното место на двете групи. 
Тоа може да биде повод и за перманентна врска и во иднината. 
Посебна важност има соработката со училиштата од други ре
публики, покраини или држави. Секое училиште би можело 
да воспостави таква соработка. Во историското катче би било 
пожелно да има дел со податоци од оние училишта со кои е 
воспоставена соработка.

Покрај споменатите дејности во слободните ученички ак
тивности по историја можат да се организираат и други актив
ности: историски походи и маршеви; екскурзии со историска 
содржина, приредби со историска тематика; вечери на млади 
историчари; издавање на ѕидни весници и фото-новини и др. 
За таа цел се определува трупа од неколку ученици, односно во 
групата доброволно се определуваат учениците. На пример, 
ѕидниот весник може да ги има овие рубрики: соопштение од 
минатото на својот крај, новини во историската наука, библио- 
графија, историски речник, значајни документа и сл. Мла
дите историчари се во можност да ги следат меѓународните 
односи и тоа да го бележат, да издаваат лист во училиштето, 
да организираат натпревари по историја преку кои ќе ги про- 
веруваат и збогатуваат своите знаења. Учениците, посебно од 
горните одделенија се доста амбициозни и со својата работа, 
знаења и умеења желни се да го афирмираат своето училиште 
и својата личност. Тие организираат јавни настапи, натпревари, 
среќавања со ученици од други училишта.ь) Заедничките под
готовки и вложените напори се со желба за победа во натпре- 
варите и придонесуваат за збогатување на знаењата. Меѓутоа, 
при таквата активност треба да се води сметка за развивањето 
на колективниот дух и свест кај учениците и меѓусебното збли- 
жување. Имено, треба да се сфати дека.успехот на поединецот 
зависи од коу\ективот и обратно, а победата да биде радост и 5

5) На оваа релација повеќе училишта во Прилеп имаа воспоставено 
соработка со училиштата од збратимените градови: Ваљево, Јајце, Задар, 
Копар и Титоград.
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поттик за нови достигнувања.6) Посебна активност на младите 
историчари е проучувањето на биографии на историски лич
ности, мемоарски дела, организирање на разни збирки: нумиз- 
матички, филателистички и др.; ироучување на разни архео- 
лошки локалитети. Собирањето, средувањето и систематизира- 
тьето на збирките претставува посебна задача и умеење што 
треба да го помага наставникот.7) Пишувањето на реферати исто 
така има свое значење.8)

Некой од содржините што се обработуваат преку слобод- 
ните активности по историја можат да бидат планирани и за- 
вршени за покусо или подолго време. За подолго време треба 
да се работат активности што бараат следење, во извесна смис- 
ла истражување, средување и изложување. За пократко време 
се работат материјалите што се црпат од литературата или од 
печатот и другите информации. Во каква длабочина ќе се на- 
влезе зависи од возраста на учениците, и од тоа колку се тие 
подготвени.

Активностите што ги набележавме не би можело да бидат 
реализирани во една година, или само од една генерација. Се 
води сметка да не бидат учениците преокупирани само со сло- 
бодните активности туку да им се остави време и за други кре- 
ативни дејности и за учењето. Некой активности се од таков 
карактер што остануваат да ги продолжат и решат идните гене
рации. Такви се, на пример, собирачките дејности.

Правилник, илам и програма за работа, и документација

За да има кај учениците воепитно-образовно влијание ра- 
ботата на слободните активности се регулира со правилник. Во 
практиката многу ретко се среќава правилник за работа. Настав- 
ниците, пред cè, изготвувањето на правилник го сметаат за

6) Во основното училиште „Манчу Матак" историската секција 
многу помага во подготовките за нашреварите по историја. Член о вит е 
на историската секција, на пример, во 1974 година на Републичките 
натпревари, а потоа и на Сојузниот натпревар, беа прогласени за нај- 
добри млади историчари.

7) Во овој план треба да се истакне успехот што го постигна ис
ториската секција при основното училиште „Кочо Рацин" с. Дебриште, 
Прилепско. Покрај тоа што постое ja и активно работеа неколку групп 
што оформиј а вредни збирки. Групата за собирање археолошки пред
мета го спаси од потполно уништување археолошкиот локалитет „Гра- 
диште" кој има вредност од светско значење. Слична активност имаат 
историските групи во неколку училишта во Битола и во Беровско.

8) Често пати се греши кога без претходна подготовка се даваат 
реферати на учениците од основните училишта. Како резултат на тоа 
се случува рефератите да ги пишуваат родителите, а учениците губат 
интерес за работа.

Во врска со тоа види —- Hajrudin Đurić „Metodika i tehnika pisanja 
referata i domaćih radova iz istorije“, Zavod za izdavanje udžbenika, Sa
rajevo 1965.

14 Историја
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формално. По наше мислење правилникот заслужува полно вни
мание, бидејќи тој претставува патоказ за работа и ja олеснува 
ориентаци j ата.

Правилникот треба да биде плод на членовите од секци- 
јата, а наставникот по историја да ги води учениците и да ja 
регулира работата. Програмата од оваа година не може да 
биде префрлена за наредната година во целина. Се префрлаат 
само работите што се продолжуваат. Права и должности се на 
членовите на секцијата да го менуваат и да го дополнуваат пла- 
нот и во текот на годината.

Активноста на младите историчари по историја се заснива 
врз принципов на ученичкото самоуправување. Наставникот е 
должен да ja поткрепува иницијативата на учениците, да ja 
развива нивната самостојност и интерес за работа. Значи, и 
правилникот и програмата за работа, главно, треба да биде 
дело на членовите на секцијата со поддршка на наставникот.

Правилникот за слободните ученички активности по исто- 
prija би требало да содржи:

1. Општи одредби со кои се предвидуваат општите цели, 
името на секцијата, активноста, од колку ученици се состой 
секцијата, амблемот, раководењето и др.

2. Цели и задачи на слободните ученички активности што 
треба да се постигнат на воспитен, образовен и идеен план.

3. Се предвидува кој може да биде член, кој е оснивач, 
правата на членовите, нивните должности, соработката — со 
кого и како, и др.

4. Во организационата структура, со неколку членови, се 
предвидуваат органите што раководат со секцијата (собрание, 
управен одбор) составени од претседател, секретар, благајник и 
неколку членови. Потоа се предвидуваат правата и должностите 
на органите и поединостите.

5. Во завршните одредби треба да се предвиди кога се 
усвојува правилникот, кога стапува во дело и до кога важат 
предвидените одредби.

Правилникот за работа би можел да има и поинаква кон- 
цепција и содржина, во зависност од условхгте за работа, актив- 
ностите, бројот на членовите и др.

Планот за работа на слободната ученичка активност треба 
да се сфати како неопходна работа. Имено, слободната уче
ничка активност не може и не треба да се одвива стихи j но, 
туку мора да биде смислена и планирана за одиапред да се 
знае што треба, што се може и што се сака да се постигне, пред 
cè, во воспитанието и образование™. Планирањето на слобод- 
ните активности може да биде составен дел на планирањето 
на редовната настава. Се планира во гючетокот на учебната го
дина. На тој начин се избегмува стихијноста, а слободната ак
тивност се поврзува со редовната настава и води сметка за
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корслацијата во наставата и со другите предмети. Исто така 
плаиирагьето за слободната активност треба да биде во рамките 
со дејствувањето и илаиираљето на другите активности во учи- 
лиштата.

Со планот за работа неопходно е да се предвиди и бројот 
на часовите што се потребим за да се оствари иекоја актив- 
пост, календарот за работа и поединците или групите што ќе 
бидат задолжени да го остваруваат планот. Се води сметка за 
возраста и можностите на учениците.

Програмата за работа, како што веке рековме, пред cè, 
треба да биде плод од работата со учениците. Само така може 
да се осигура нејзииото целисходно и благовремено оствару- 
вање со воспитно дејство.9) Учениците подобро знаат кои за
дачи можат да ги остварат со интерес и затоа наставникот треба 
повеќе да биде регулатор при подготвувањето на програмата. 
Неговото укажување пред сё, треба да биде поврзувањето на 
програмата со целокупиата настава по историја и во врска со 
корелацијата со другите предмети.

Програмата за работа на слободната активност не треба 
да се сфати догматски и така да се остварува. Во текст на 
годината таа може да се менува, да се дополнува, или скратува, 
во зависност од актуелностите, менувањето на условите за ра
бота и др. Во таа работа наставникот и учениците треба рамно- 
правио да соработуваат. Тоа така ќе биде ако се избегнуваат 
воопштените програлги, ако се тие реални и конкретни, со опре- 
делеии должности.

Работата во слободните активности предвидува документа- 
ција и евиденција во работата. Имено корисио е да остане 
документ во училкштето за тоа што се работело и за тоа што 
треба да се работи, бидејќи тоа и стимулативно делува. За жал, 
во многу наши училишта и кале што успешно работат слобод
ните активности, нема документација. Тоа значи дека не се 
пренесува икуството на адекватен начин.

Докумеитацијата што се води во слободните ученички 
активности по историја треба да биде во врска со изготвува- 
гьето на правилникот, планот и програмата за работа и нивната 
реализација, натпреварите, победниците од натпреварите, сора- 
ботката со друга и друга активности. При водењето на доку- 
ментација најдобро е да се води дневник од работата што го 
потполнува задолжеи ученик, или претседателот на слободната 
активност.10)

9) Почести се примерите кота во ирактиката наставникот ja дик- 
тира програмата на слободната активност и бара дисциплинирано извр- 
i i i v B a i b e ,  а потоа оценување на резултатите .Таквата помош од иаставни- 
кот нема воспитно влијаиие.

Ј0) После дниве неколку го дыни во некой наши училишта^ се водат 
воопштени дневници за работата на младите историчари. Меѓутоа, тие 
не се конкретизирани и не даваат вистннска с дика од работата.
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Наместо заклучок

Направивме обид од теоријата и практиката во нашите 
училишта да обликуваме матери] ал за слободните ученички 
активности што би послужил во работата на младите истори- 
чари. Цел ни беше да ja помогнеме работата на слободните 
активности со задача да се поттикне продлабочувањето и про- 
ширувањето на знаењата на учениците што не се доволни од 
она што го примаат преку редовната настава.

Наше мислење и оценка е дека повеќето училишта треба 
да имаат слободни ученички активности по историја, пред cè, 
поради воспитното значење на ово] предмет. Се разбира богат- 
ството на програмата за работа ќе зависи од условите во учи- 
лиштето и желбите на учениците за таква работа. Сепак, настав- 
никот останува еден од основните фактори што ja иницира таа 
работа, ja помага и води. Успехот во работата, пред cè, ќе ce 
оценува преку успехот во целокупната работа на ученикот и 
училиштето, а не заради некой формални активности со задача 
да биде регистрирана активност и импровизација на она што 
не дава комплетни резултати. Пред cè, слободните ученички 
активности по историја треба да развиваат љубов кон истори- 
јата како наука и предмет и да ги подготвуваат учениците за 
поуспешно да учествуваат во животот на заедницата.
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