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KAKO ДА СЕ КОРИСТИ ИЛУСТРАТИВНИОТ МАТЕРШАЛ ВО 
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ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО СВЕТЛИНАТА НА 
БАРАЊАТА НА НОВАТА НАСТАВНА ПРОГРАМА

Со новиот наставен план и програма, чија реализација е 
во тек, за првпат е воведена во петтите одделенија на основните 
училишта историјата како наставен предмет. Со оглед на ма- 
лиот фонд часови и малите психофизички можности на учени- 
ците станува доста актуелно одошто порано прашањето за при- 
мена на разновидни наставни методи. За да се реализираат це
лите на новата наставна програма најмногу може да помогав 
вештото искористување на илустративниот материјал. Бидејќи 
во V-тите одделенија се изучува историјата на стариот век во 
наредиите редови ќе стане збор за можностите за искористу- 
вање на илустративниот материј ал од овој прв историски 
период.

Стариот век е значаен период во историјата на човеко- 
вото општество. Во овој период, врз основа на робовладетел- 
ски општествен поредок настанаа првите поголеми култури и 
цивилизации-источњачката, грчката (класична) елинистичката и 
римската. Во стариот век се положени цврсти темели на совре- 
мената цивилизација и култура така што Енгелс со право мо
ж ете  да ги рече оние значај ни и секогаш актуелни зборови:

„Без ропството' не би била грчката држава, грчката умет- 
ност и наука; без ропството не би била Римската империја, а 
без грчката култура и Римската империја како темел, не би 
била ни модерна Европа. Не смееме никогаш да заборавиме 
дека целиот наш економски, политички и интелектуален развој 
им аш е за  претпоставка таква состојба во к оја  ропството било 
колку нужно, толку и општо признато. Во таа смисла со право 
можеме да речеме: без античкото ропство не би бил ни модер- 
ниот социјализам^.
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Бројни остатоци на културата од стариот век ce наоѓаат 
во музеите и во археолошките локалитети на Европа, Азија и 
Африка. Тие антички културно-историски споменици се живи 
сведоштва на напорите на старите народи по цена на натчо- 
вечки физички и умни напори, да се оттргнат од варварството, 
да се очовечат и оплеменат.

Античките културно-историски споменици нё интересираат 
во ова разгледување исклучиво како наставки средства, со чија 
адекватна употреба наставниците по историја ќе постигнат уче- 
ниците потемелно да ja совладаат новата наставна програма за 
V одделение на основното училиште.

I

„Очигледноста во наставата по нсторија може да се сведе 
на три вида: 1. Историски споменици (или слики од тие споме
ници), 2. Реконструкција на спомениците, на * историските на- 
стани и појави од минатото, вклучувајќи ги и уметнкчките ре- 
конструкции (дела од историското сликарство, наста! ни слики, 
филмови), 3. Шематски материјали (планови, карти, дијаграми 
графикони, шеми и друго“)· (Стражев, Методика на наставата 
по историја стр. 203). Во ова излагање ние се ограничуваме на 
очигледноста од првиот вид, зашто само по пат на користење 
слики оД автентични културно-историски споменици учениците 
можат да ja доловат сликата за минатото ко ja наполно и одго- 
вара на историската вистина.

Историските споменици во наставата по историја ретко мо
жат да се користат во музеите и во историските и археолош
ките локалитети, туку најчесто се користат нивните фотоси. 
Тие фотоси, често технички несовршени се растурени по број- 
ните историски публикации, од кои повеќето се библиографска 
реткост, и тоа често на странски јазици. Навистина поголем дел 
од тие фотоси е сообразен со наставните потреби во форма на 
дијапозитив, дијафилмови и наставни филмови, но и тие мате
ри јали се работени според барањата на старите наставни про- 
грами. Поради тоа е потребно издавачите на училишните книги 
и наставни средства тој материјал да го сообразат со барањата 
на новата програма водејќи истовремено сметка за најновите до- 
стигнувања на современата техника и резултатите на методи- 
ката за наставата по историја.

Имајќи ги предвид барањата на методиката за наставата 
по историја, илустративниот материјал од историјата на ста
риот век може да се класифицира во следниве групи:

Во првата трупа може да се сврстат фотосите од спомени
ците на старата архитегстура кои се наоѓаат на местото каде 
што настанале. Тие споменици се помалку или повеќе руини- 
рани од забот на времето, но на најпознатите може да се фор-
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мира слика за; достигањата* на старото градежништво. Фотоси 
од вакви споменици има доста во сите општи прирачници по 
историја и по историја на културите на стариот век. Тоа се 
следниве споменици: Пирамидите и други гробници, храмови 
(египетски, грчки, хеленистички и римски) дворовите на владе- 
телите и на робовласничката аристократа ja, остатоците од твр- 
дините (Микена, Акропол во Атина, Рим-и др.) римските форуми 
во разни градови, аквадукти, салволаци, остатоци од гранич- 
ните ѕидови и утврдувања итн.

Доста се бројни и илустрациите со фотоси од старата архи
тектура, а има и поголем број кои се и технички беспрекорни. 
Тие може ефикасно да се користат во наставата по историја 
како илустрации: "

— Достигања на старото градежништво;
— Степенот на општата култура на старите народи;
— Степенот на богатството на одредена класа, слој или 

поединци кои односниот објект го користеле;
— Степенот на стопанскиот, општествениот, политичкиот 

и културниот развој на одреден народ, слој, класа или поединци 
за чии потреби служел односниот објект.

Во втората трупа илустрации од историјата на стариот 
век може да се сврстат фотосите со остатоци оа скулптор- 
ската уметност. Овие споменици, кои се доста бројни, се расту- 
рени по музеите во целиот свет, а фотосите на најрепрезента- 
тивните се објавени во разни публикации. Од гледиште на ко- 
ристење на фотосите од овие споменици во наставата по исто- 
рија, можеме да ги поделиме:

а) скулпторски дела што претставуваат ликови на боже
ства на антропомортните религии. Иако се тоа често значајни 
уметнички дела, нивното користење во наставата по историја е 
мошне ограничено. Илустрациите од оваа трупа може да се ко
ристат само кога во наставата се обработуваат религиите или 
скулпторската уметност на старите народи;

б) за наставата по историја се мошне зна^ајни спомени- 
ците на античкото скулпторство кои претставуваат портрета на 
историски личности — на египетските фараони, на грчките, ели- 
нистичките и римските државници, војсководачи, филозофи, кни- 
жевници и други уметници. Овие илустрации може да се ко
ристат:

— при излагањата на наставникот за историските на- 
стани, појавите и процесите од политичката и културната 
историја во кои односните личности играле рёшавачка или 

јЦрзначајна улога; . ...
—- кога наставникот изнесува факти за лйчните, мо- 

ралните, државничките и другите особини на односната hć- 
ториска личност.
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МапоМенуваМе Дека йоДаТоцйТе за Аичностите мора Да се 
даваат во рамките на програмските содржини на одредена на
ставка тема, наставна единица или нејзин дел.

в) посебно се значајни како споменици на старото скулп- 
торство релјефите на ѕидовите од храмовите, дворците и гроб- 
ниците кои ги претставуваат оцените од животот на личностите 
за чии потреби се изградени спомениците.

Сцените прикажани на старите релјефи се драгоцени и 
мошне конкретен извор за начинот на живеењето на луѓето, за 
нивните занимања, нивните обичаи, верувања.

Фотосите од античките релјефи во наставата по историја 
можат извонредно да се* користат како илустрација на степенот 
и карактерот на општествениот, стопанскиот, политичкиот и 
културниот живот на луѓето во стариот век. За жал бројот на 
фотосите за античките релјефи не е доста голем, особено е мал 
во огаптите и на наставниците достапни прирачници.

Третата, но не така бројна трупа илустрации од истори- 
јата на стариот век ja сочинуваат фотосите од остатоците на 
старото сликарство. Од египетского сликарство најмногу се со- 
чувани слцките од ѕидовите на пирамидите, додека од богатото 
грчко сликарство малку нешто е сочувано, освен сликите на ан
тичките вазни. Нешто подобро се сочувани сликарството, од 
критско-микенскиот период (на ѕидовите на палатите во Кносос 
и Фестос) и римското сликарство — фрески и мозаици во отко- 
паните вили во Рим, Херкулани и Помпеа итн. Од спомениците 
на античкото сликарство за наставата по историја посебно се 
значајни сликите од египетските пирамиди зашто содржат 
сцени од животот на владетелите и аристократајата па врз ос
нова на нив може да се суди и за стопанството, за начинот на 
живеењето и културата на народот во Египет. Сликарските дела 
на Грците и Римјаните, што се сочувани, најчесто прикажуваат 
сцени со митолошки и религиозни мотиви. Овие илустрации 
може да се користат за карактеризација на уметноста или ре
лиги јата, а мошне малку од нив може да се види вистинскиот 
живот.

Четвртата трупа илустрации од историјата на стариот век 
ja сочинуваат фотоси на пред мети од секојднебниот живот на 
луѓето во стариот век. Тоа се: орадија, оружја, садови, накити, 
предмета за домашна употреба и на семејниот религиозен култ. 
Б ројот на ваквите сочувани  п р едм ета е огром ен  и тие се  нао- 
ѓаат во многубројни музеи, во приватни збирки и нивниот број 
постојано се зголемува со новите ископини. За жал изборот на 
фотоси со вакви предмета е мал и тие најчесто се растурени 
по тесностручните публикации кои малку им се достапни на 
наставницйте. Илустрациите од овој вид може да се користат 
за она градиво кое за учениците е најтешко — историјата на 
стопанството и секојдневниот живот на лугето. Недостигот на



илустрациите од овој вид може да се отстрани со посеТа на А0- 
калииот музеј каде што сигурно има вакви предмета,

Петтата трупа илустрации од историјата на стариот век ja 
сочинуваат фотоси на стари пари. Сите помали или поголеми 
музеи располагаат со поголеми збирки на стари пари, а одделни 
позначајни примероци се дадени како фотоси во општите исто- 
риски или нумизматички и археолошки публикации. Употре- 
бата на фотосите со стари пари во наставата мошне е ограни
чена, зашто бара специјални стручни знаења од наставникот и 
сете тоа ja надминува програмата на историјата во основного 
училиште.

Во шестата трупа илустрации од историјата на стариот 
век може да се сврстат записите и натписите, но нивната упо- 
треба во наставата е минимална, зашто бара објаснувања што 
ги надминуваат психофизичките можности на учениците во ос- 
новните училишта, а и програмските задачи.

II

Во наредниве редови ќе ги иаведеме ошптите принципи кои 
наставникот по историја мора да ги има предвид при користе- 
њето на илустративниот материјал во процесот на наставата:

1. Очигледноста во наставата по историја битно се разли- 
кува од очигледноста на предметите од природните науки. Исто- 
ријата е општествена наука ко ja  го проучува минатото на чо- 
вековото општество — т.е. појавите и процесите кои не можат 
непосредно да се посматраат, а нарочно не може да се врши 
никаков експеримент, како во наставата по природни науки. 
Но, тоа не значи дека во наставата по историја не може да се 
применува принципот на очигледност. Напротив, примената на 
тој принцип е дотолку потребна што го проучуваме минатото 
на човековото општество — т.е. животот на луѓето што се раз- 
ликува од нашиот живот. Таа очигледност во историјата ja  по- 
стигнуваме со посматрање на остатоците од минатото — кул- 
турно-историските споменици, односно што е најчесто во на
ставата, со посматрање на нивните фотоси.

2. Особеност на очигледноста во наставата по историја 
е и во фрагментарноста на илустративниот материјал. Toj ма
териал не го одразува целокупниот живот во минатото, туку 
само одделни настани, појави или личности. „Материјалните 
споменици овозможуваат кај учениците да се изгради само мал 
дел од она огромно мноштво слики и претстави што треба да 
се репродукуваат при изучувавьето на историјата. И овој мате
риал , меѓутоа, главно е непристапен за набљудување од страна 
на учениците во процесот на наставната работа, зашто е со
бран во музеите или е растурен во целиот свет". Употребата
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Ma овие очиглеДнй средства é ограничена на помалку или по- 
веќе успешен избор на фотографии. Дотолку е и потешка зада- 
чата на наставниците со крајно рационално користење на тие 
фотоси да им го олесни на учениците стекнувањето што попот- 
полна слика за минатото.

3. Илустрациите во наставата по историја наставникот мо
ра претходно внимателно да ги одбере и да ги проучи. Toj, со 
учениците на час мора внимателно да ги посматра, а не само да 
ги покажува. Наставникот со учениците над илустрациите треба 
да работи организирајќи дијалог чија цел е одделни елементи од 
илустрацијата да се сфатат и со сознанијата од сликите да се 
конкретизира излагањето на наставникот и да се зацврсти знае- 
њето на учениците за односниот историски феномен.

4. Особеноста од користењето на илустрациите во наста
вата по историја се огледа и во фактот што при употребата на 
тие илуеграции е потребно да се разјаснат нивните основни 
идеи, да се даде објаснување во однос на самата слика (на при-, 
мер чие дело е таа, од што е инспирирано, кој е нејзиниот автор 
итн.). „Уюте посложена е примената на сликите, скулптурите 
или архитектонските споменици кога ќе се постави задачата 
за нивно анализирање како уметнички дела. Во такви случаи 
илустрацијата мора да подлегне на мошне сериозна анализа, 
свртувајќи го вниманието на учениците на изборот и каракте- 
рот на сижето, на неговата условеност со лични и класни мо- 
тиви на авторот, на психолошката и уметничката интерпрета- 
ција на сликата, на техниката на ликовното обликувње" итн. 
(Стражев, Методика за наставата по историја, стр. 209).

III

Во овој дел на написов се даваат дидактичко-методските 
упатства за користење на илустративниот материј ал од исто- 
ријата на стариот век во наставниот процес. Наставниците по 
историја се должни на почетокот на учебната година да го на- 
прават следново:

— Да ja одберат и проучат содржината на целокуп- 
н яот м атери j ал о д  и стор и јата  на стари от век  (илустрации  
во учебниците, во посебните дела и прирачниците, како и 
да прегледаат серии дијапозитиви, ѕидни слики и дијафил- 
мови) и тој матери j ал да го средат за користење во текот 
на учебната година;

— Точно да го предвидат во својот годишен ориента- 
ционен план, времето и начинот за користење на одбра- 
ниот илустративен материјал;
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— Да ги известат учениците со каков илустративен 
материјал школата располага; да им обрнат внимание 
каква е користа од употребата на овој материј ал при со- 
владувањето на градивото и учениците да се поттикнат са
ми да пронаоѓаат илустрации со кои би се надополнила 
училишната и нивните лични збирки.

Во процесот на наставата, вака одбраниот илустративен 
материј ал од историјата на стариот век, може да се користи:

1. На уводниот дел од часот — На овој дел од часот кој 
трае 5—10 минути учениците се воведуваат во проучувањето 
на новото градиво.

Наставниците со неколку уводни реченици најчесто во 
форма на прашања, се обидуваат да развијат дијалог со уче
ниците користејќи ги нивните знаеньа стекнати на претходните 
часови. Врз основа на ученичките одговори и дополнувагьата од 
наставникот се формулираат заклучоци кои на учениците треба 
да им го олеснат разбирагьето на градивото од новата наставна 
единица. Поради тоа уводниот дел од часот најчесто е верба- 
лен и ретко се користат други методи на работа. Меѓутоа, ве- 
штиот наставник на овој дел од часот секогаш може да ja иско- 
ристи илустрацијата како потврда на својот заклучок или на 
одговорот од ученикот. Најчесто тоа ќе бидат неколку илустра
ции што се однесуваат на суштината на настаните од кои про- 
излегува настанот, појавата или процесот кои ќе се обработат 
во новата наставна единица, но понекогаш, кога времето тоа 
ќе го дозволи на уводниот дел од часот може да се погледа и 
целата сери ja дијапозитиви или дијафилм (на пример пред да 
се мине на изучување на грчката култура — на уводниот дел 
од часот со илустрации може накратко да се повтори што й 
дале источните народи на светската цивилизација, за да се на- 
гласи дека грчката култура е чекор напред во однос на источ- 
ната итн.). Со употребата на илустрацијата на уводниот дел од 
часот учениците се мотивираат за новата матери ja и се поттик- 
нува нивната активност во самиот почеток на часот.

2. На дел од чаоот посветен на на градивото од 
новата наставна единица. — На овој дел од часот наставникот 
задолжително го користи илустративниот материјал, зашто нема 
ни една наставна единица од стариот век за ко ja  не може да 
се одберат барем неколку илустрации. Наставникот е должен 
одбраните илустрации ефективно да ги користи и тоа во текот 
на самото излагање на новото градиво. Своето излагање настав
никот мора да го сообрази со содржината на илустративниот 
материјал што го одбрал, ако тоа не ja нарушува систематич- 
носта во обработката на темата. Доколку наставникот не може 
да ja  „вткае" илустрацијата во своето излагање, тој, кога ќе го 
заврши делот од градивото на кое се однесува илустрацијата,
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ќе им ja  покаже на учеииците илустрацијата истакнувајќи што 
таа покажува. Во „читањето“ на илустрацијата учениците се 
поттикнуваат од прашањата на наставникот, кои треба да бидат 
што поконкретни со цел од илустрацијата да се извлече макси- 
мална корист. Нема никаква корист ако илустративниот матери- 
јал им се покажува на учениците на крајот од излагањето на на
ставникот како некаков механички додаток, особено ако тоа се 
прави без наставничкиот стручен коментар или без дијалог со 
учениците. И кота за новата наставна единица постои добар ди- 
јафилм наставникот може одделни илустрации да користи во 
текот на излагањето, a прикажувањето на целиот дијафилм мо
же да го искористи за рекапитулација на изложеното ново 
градиво.

3. На завршниот дел од часот — Дсжолку илустрациите 
ефективно се користени во уводниот дел на часот и во делот на 
излагањето на иовото градиво, нивното користење во завршниот 
дел од часот ќе се сведе на следново:

— При повторувањето на градивото што е изучувано 
на часот учениците, одговарајќи на прашањата од настав
никот, можат да укажат на илустрацијата ко ja  го поткре- 
пува нивниот одговор;

— Наставникот кога изведува заклучоци од новата 
наставна единица може да укаже на илустрациите кои тој 
заклучок ќе го поткрепат;

— Наставникот може да бара од учениците на поста- 
веното прашање да добие одговор во илустративниот ма
териал кој на часот се искористувал;

— Доколу илустративниот материјал содржински бил 
разновиден и од исклучителна научна вредност, настав
никот може врз основа на тоа на учениците да им даде 
домашна задача. Таа задача треба да биде од историско- 
литерарен карактер, т.е. размислување врз основа на илу
стративниот материјал, без консултирање друга извори ос- 
вен учебникот, со цел учениците да не се оптоваруваат со 
читање на дополнителна литература.

4. На час по тематско повторување на градивото. — Дел на 
тематското повторување на градивото е воопштувагье на фак- 
тичкиот материјал и извлекување суштински заклучоци од да- 
дената наставна тема. Поради тоа на часовите по тематско 
повторување не треба да се користат сите илустрации што се 
користени при обработката на наставните единици од дадената 
тема, туку само најрепрезентативните кои визуелно ги поткре- 
пуваат клоните содржини и заклучоци. Подготвувајќи го ча
сот по тематско повторување на градивото, наставникот треба 
да одбере илустрации што ќе ги користи. Тие илустрации се
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користат како и иа часот кога с предавало нового градиво. 
Меѓутоа, на часот по тематското повторување учениците треба 
да покажат повеќе самостојност, бидејќи се работи за мате
ри ј ал кој веќе им е познат.

5. На часови за завршно повторување на градивото.

Задача на завршното повторување од историјата на ста- 
риот век е да се утврди:

— Аали учениците ги совладале клучните историски 
факти и ги разбрале основните појави и процеси врзани за 
робовладетелското општество;

— Аали наставата по историја ги остварила воспит- 
ните задачи што ги бара програмата;

Иако во наставната практика заврпшото повторување на 
градивото најчесто е вербално, сепак и овде може да се користи 
одбран илустративен материјал. Во користењето на илустратив- 
ниот материјал на часовите по завршното повторување и утвр- 
дување на градивото треба да се држат критериумите што ва- 
жат за тематско повторување. Треба да се користат само оние 
илустрации што се однесуваат на клучните процеси од најзна- 
чајните настани и историски личности предвидени со настав
ната програма.

Илустративниот материј ал од историјата на стариот век 
може да се користи и надвор од часовите и тоа:

— Со предавањата, на семинари и реферати од исто- 
ријата на стариот век, на состаноците на младите исто- 
ричари;

— Во подготовките на учениците за училишни и од- 
деленски екскурзии, доколку се посетуваат места и лока- 
литети значајни за историјата на стариот век;

— На состаноците со групите за додатна, дополни- 
телна и продолжена настава.

Користењето на овој материј ал надвор од часовите иако 
има свои специфичности е подложено на методските крите- 
риуми наведени за користење на тој материјал на час.

На крајот може да се заклучи дека користењето на илу
стративниот материјал во наставата по историја многу придоне- 
сува за конкретно и попотполно формирање на историските по
йми олеснуваЈ1ш им на учениците да го разберат историскиот 
развој. Сепак користењето на илустративниот материјал на ча
совите по историја на стариот век мора да се користат:
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— Изворни текстови, текстови од научно-популарни 
историски белетристички дела;

— Музејски експонати и културно историски споме- 
ници на локалитетите кои им се во близина на учениците.

Дури со сообразна поврзаност и изнаоѓање вистинска мер
ка илустративниот материјал може да ja олесни реализацијата 
на програмските задачи од историјата во првата година од неј- 
зиното систематско изучување.

П ревела од српски јазик: Марица СЕРАФИМОВА
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