
КОСТАДИИ ДЕ ЛИНИКО ЛОВ : ИСТОРИЈА ЗА I ГОДИНА НА 
СТРУЧНИТЕ УЧИЛИШТА1)

Усогласеност на учебникот со 
наставната програма — 

содржинека страна

Учебникот е работен според 
наставната програма по истори- 
ja, подетално ja конкретизира и 
ja определува нејзината шири
на и длабочина2). Број от на со- 
држините е наполно усогласен со 
фондот на часовите, определен 
со наставната програма. Учебни
кот е со формат од 17X24, има 
208 страницы, 78 слики и 15 кар
та. Материјалот е распореден по 
целини, теми и содржини (нас- 
тавни единицы).

Од анкетираните професори, 
што се служат со учебникот, 12 
одговориле дека учебникот е усо
гласен со наставната програма и 
дека има научна и идејна вред- 
ност. Во врска со обемот има 
различии мислења. Девет анкети- 
рани одговориле дека е учебни
кот правилио димензиониран и 
тројца дека е предимензиониран. 
Во врска со обемот занимливо 
е да се каже дека професорите 
што изведуваат настава по исто- 
рија во економските училишта, 
каде што се запишале ученици 
со одличен успех, одговараат де
ка е учебникот правилно димен
зиониран, а тие што предавааг 
во некой стручни улиципгга, на 
пример, угостителските, каде што 
се запишале ученици со доволен 
успех, одговараат дека е учебни
кот предимензиониран! .

Содржината опфаќа материј ал 
за Епохата на првобитното опш- 
тество, за Епохата на робовладе- 
телското огаптество, за Епохата 
на феудалното ошнтество и за Епо 
хата на капиталистичкото ошп- 
тество, — заклучно со содржи- 
ните: Положбата во Турската им- 
перија кон крајот на XVIII век и 
почетокот на XIX век, и Хрватска 
и Словенија во XVII век.

Во учебникот историските нас- 
тани од ошнтата историја и исто- 
ријата на народите и народности- 
те на Југославија се прикажани 
синхронизирано и во потребниот 
континуитет. Авторот се задржал 
на клучен материј ал од кој мо- 
ж е да се сфати развојот на човеч- 
кото огаптество. Водено е сметка 
учениците преку усвојување на ма- 
теријалот да можат да навлезат 
во подлабока анализа на историс
ките периода и да се оспособу- 
ваат критички да мислат. Исто та
ка водено е сметка историскиот 
курс да може да се сфати од 
аспектот на континуитетот во раз
ворот на огаптеството, континуите
тот на достигнувањата во огаптес- 
твениот живот.

Целината „Првобитно огаптес- 
тво" работена е според марксис- 
тичката теорија за постанокот на 
човекот. Овој материјал треба да 
помогне учениците да ja сфатат 
улогата на производната работа 
во развитокот на човекот и човеч- 
кото огаптество, да се прошират 
знаењата за личната своина, екс-

!) Овој учебник е петто издание. Издаден е од Издавачкото прет- 
пријатие „Просветно дело", 1976 година. Се употребува во сите стручни 
училишта со фонд од 2 часа неделно.

2) За изготвувањето на приказот користени се 12 анкетни листови, 
пополнети од наставници што се служат со учебникот во стручните 
училишта. Корыстен е и увцдот од просветно-педагрщката служба,
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плоатацијата, појавата на хсласи 
и Apiyro. Со други зборови, од ко- 
ристењето на овој материјал учс- 
ниците треба да ги сфатат: законо- 
мерыостите во, развитокот на опш- 
теството и да можат подоцна да 
ги сфатат и другите сложены по- 
јави од развитокот на човечкото 
општество.

Целината „Стариот Исток" е об- 
работена на повисоко рамниште 
отколку што е тоа сторено во уче- 
бникот за V одделение, во основ- 
ното училиште. Содржината ука- 
жува на општествените условя 
од кои настанале првите држа- 
ви. Материјалот е стегнат и ос- 
лободен од прекубројни хроно- 
лошки податоци. Авторот успеш
но ги избрал и ги обработал ос- 
новните характеристики од раз
витокот на ропството во Египет. 
На краток простор уште поуспе- 
шно е обработена културата на 
Стариот Исток, истакнати се спе 
цифичностите на културата на 
одделните народи. Развојот на 
културата се поврзува со општес- 
твено-економските односи, уло- 
гата на религијата и др.

Темите за „Стара Грција", 
„Стар Рим" и „Стара Македони- 
ja", се обработени на кус прос
тор! и со логичка фабула. Сепак, 
при користењето на учебникот 
истакнатите ученици и преку до- 
полнителна литература би треба- 
ло да ги прошируваат и продла- 
бочуваат знаењата во врска со 
натамошниот развиток на опш- 
теството, засилување на против- 
речностите меѓу класите и при
чините што довеле до долготрајни 
во јни  и  востани ја на робовите 
против робовладетелските одно
си. Од материјалот може да се 
сфати дека поразвиеното градс- 
ко стопанство во Стара Грција

овозмоя-Шло да се развйе стопаи- 
ството во целина, а со тоа да се 
сфати и високото ниво на грч- 
ката култура и цивилизација. Ако 
содржината за Стара Македонија 
се чита внимателно може да се 
сфати разликата меѓу старите 
Македонцы и денешните Маке
донцы, да се уочи нивното меѓу- 
себно внимание. Ученикот без 
пречки може да го прочита и 
самостојно да го сфати придоне- 
сот од развивањето на елинис- 
тичката култура и елинистичко- 
то време.

Од темата „Стар Рим", што е 
мошне кратко обработена во не- 
колку содржини, учениците тре
ба да ja сфатат суштината на 
развиеното ропство, на внатреш- 
ните немири, судирите на робо
вите и робовладетелите, слабее- 
њето на државата и нејзиното 
пропаѓање. При обработката на 
римската култура авторот се тру- 
дел да даде материј ал што би 
требало на учениците да им по
могав да ги прошират знаењата 
за развивањето на правото и пра- 
вната мисла, да сфатат дека рим
ската култура, преку Византија 
дејствувала на средновековните 
народи во Неточна Европа.

Содржините за религијата пос- 
тавени се на краток простор со 
основен стручен материјал од 
кој може да се сфатат историс- 
ките кореии на религијата и умегг- 
носта и да се уочи зошто рели
ги јата и науката останале непо- 
мирливи.

Не треба учебникот да се кри- 
тикува затоа што многу кратко 
ги застапува содрж ини те од сред- 
новековната историја, односно 
феудалното општество. Авторот 
на краток простор, концизно и 
ударно дал материј ал од кој уче-
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ниците можат да стекнат созна- 
нија за развитокот на промзвод- 
ните сили и за карактерот на 
феудалните општествени односи 
и прогресивната замена на старо- 
то со ново. Раниот феудализам 
ce објаснува на примерите на Фра- 
начката држава, a Византиската 
држава во учебникот е обработа
на со содржина што ja покажу- 
ва трансформацијата на рабовла- 
детелската држава во феудална.

Овие и другите содржини, за 
кои не стануваше збор во мате
ри јалот, сепак се кратко обрабо- 
тени и недоволни за учениците 
со натпросечни способности и 
предзнаења, како и желби за 
пошироко и подлабоко да ja поз- 
наваат историјата. Затоа, според 
наше мислење, наставникот тре
ба да оцени ко ja содржина од 
учебникот треба и може да се 
прошири, односно да се скрати.

П с и х о л о ш к а  с т р а н а  
н а  у ч е б н и к о т

Слободни сме да забележиме 
дека во учебникот е обезбедено 
посебно внимание за основыиге 
идеи на предметот зацртани со 
наставната програма по историја.

На прашањето: Вашего мисле- 
ње за прилагоденоста на учео- 
никот според возраста на учени
ците, добиен е одговор: 7 анке- 
тирани дека се содржините пря- 
лагодени на возраста, 4 дека де- 
лумно се прилагодени и еден де
ка не се прилагодени. На праша- 
гьето : Вашето мислење за бројот 
на прашањата во учебникот?, до
биен е одговор од 9 анкетиранн 
дека доволно г и . има, од 2 дека 
многу ги има и од еден дека 
недоволно ги има. На прашање- 
то: Вашето мислење за обемот

на основииот текст?, одговорено 
е од 6 дека е одмерен од 5 дека с 
опширен, и од еден дека е кра
ток текстот. И на прашањето: 
Вашата оценка за обемот на хро- 
нолошките и биографските пода- 
тоци во основниот текст?, одгово
рено е: од 7 дека се одмерени, 
од 5 дека многу ги има.

Како што може да се види од 
одговорите на анкетираните, по- 
веќето од нив обемот на учебни- 
кот го оценуваат како одмерен, 
односно неговата прилагоденост 
кон учениците и нивната возраст 
била одмерена. Разликите ce ја- 
вуваат во зависност од предзна- 
ењата на учениците. На пример, 
во една паралелка во Економски- 
те училишта во Т. Велес од 35 
ученици, 30 биле запишани со 
одличен успех. Тие едногласно 
одговорија дека учебникот не е 
обемен и од него лесно се учи и 
не треба да се менува. За раз- 
лика од тоа во една паралелка 
со угостителски смер во Маке- 
донска Камеыица повеќето уче- 
ыици биле запишани со доволен 
успех и тие одговорија дека е 
учебникот добар, меѓутоа треба 
да се скратува.

Бидејќи учебникот е работеи 
врз непишаы „фиктивен просек“, 
како и другите учебници, не мо- 
жеме да бараме учебникот да ги 
задоволи сите барања и подед- 
накво да биде прифатен од сите 
ученици.

Она што овој учебник го пра- 
ви да биде поволно прифатен од 
практиката е стручноста на авто
рот клучните содржини да ги 

прикаже со мал текст, стегнато 
и со логичка фабула. Иако е 
историјата апстрактен предмет, 
авторот се трудел настаните да 
ги прикаже пластично п јасно,
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а учениците лесно да ги учат. 
Затоа, сметаме дека сме во пра
во кота констатираме дека со уче- 
бникот повеќето ученици можат 
да се служат и самостојно.

Изложувањето на материјалот 
во учебникот е емотивно обое- 
но. Констатациите на основниот 
текст се прилагодени кон возрас
та на учениците. Миелите се те- 
чни, хармонични и разбирливы. 
Речениците се кратки, така што 
материјалот лесно се чита и сфа- 
ќа.

На прашањето: Вашата оцен
ка за стилот, јасноста и конструк- 
цијата на основниот текст — да
ли е прилагоден на возраста на 
учениците?, анкетираните одго- 
вориле: 10 дека одговара, еден 
дека не одговара и еден дека де- 
лумно одговара. Професорот што 
бележи дека стилот „не одгова
ра“ се раководел од составот 
lia учениците во училиштето ка- 
де што тој предава, односно ка- 
де што се запишале учениците 
со недоволни предзнаења.

Бележиме една одломка од 
учебникот со поднаслов: „Вло- 
шување на положбата на маке- 
донскиот народ под византиска 
власт“ (стр. 73). „По паѓањето 
под византиска власт животните 
услови на македонскиот народ се 
влошиле. За управници во Ма- 
кедонија назначувани се Визан- 
тијци, а Македонците ги пресе- 
лувале во други области надвор 
од Македонија. На народот ги 
зголемувале даноците и други- 
те давачки. За да ги платат зго- 
лемените даноци на феудалците, 
црквата и државата селаните би
ле принудени да се задолжувааг 
и така станувале зависни, однос
но крепосници.

Освен визаитиската власт, ма
кедонскиот народ го ограбувале 
и разни скитнички племиььа. По- 
крај тоа, големите природни не- 
среќи — поплави, суши, болести 
и др., кои предизвикувале глад 
и сиромаштија, сосема ja влоши
ле и онака тешката положба“. 
Главно, во поголемиот дел од тек- 
стот мислата тече јасно, конс- 
трукцијата на речешщата е оп
ределена, одмерена и течна.

Биографските податоци се да- 
дени одмерено и не го оптова- 
руваат текстот (освен во содр- 
жините за културата). Тоа не мо- 
же да се рече и за хронолошки- 
те податоци. Еве, на пример, со- 
држината под наслов: „Создава- 
н>е на првите ранофеудални др- 
жави кај Јужните Словени“, е 
оптоварена со 24 хронолошки 
податоци. Вистина, авторот се 
трудел времето да го прикаже 
преку векови, а некой години ги 
ставил во заграда, што би тре- 
бало да се сфатат само како ори- 
ентација за времето а „учени
ците не се задолжени да ги за- 
помнат“. Такви се на пример, 
Само (623 — 658), Михајло (1051 — 
1081), Бодин (1081 — 1102), Трпи- 
мир (845 — 864), Томислав (910 — 
930) и др. Во рацете на наставник 
односно ученик што е упатен 
како се користат годините, тоа 
вистина не треба да биде проб
лем, меѓутоа од увидот што го 
вршиме во наставата по истори- 
ja се уверуваме дека од учени
ците е барано напамет да ги зна- 
ат сите години што се забеле- 
жани во учебникот. Бидејќи тоа 
не е потребно, предлагаме учеб
никот да би де ослободен  од  не
кой хронолошки податоци.

Новите поими се објаснети 
низ основниот текст и на тој на
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чин на учениците им се овозмо- 
жува да ги разберат фактите 
преку читањето на текстот и да 
се ослободат од непотребно ме~ 
морирање. Меѓутоа, сепак има и 
такви поими што потешко можат 
да се објаснат низ текстот и има 
потреба за нивно иосебно, од- 

делно објаснување.

Дидакшчко-методска
страна на учебыикот

Материајлот во учебникот та
ка е распореден што обезбе- 
дува постапно обработување на 
материјалот и анализа и синте
за на основыите идеи и на пред
метов Авторот ги презел наело- 
Бите од наставната програма и 
поставил поднаслови за наставни- 
те единици. Скоро со секоја нас- 
тавна единица поместени се но 
две илустрации, односно карты. 
Ошдто земено материјалот, илус- 
трациите и картите така се рас- 
иоредени што обезбедуваат иос- 
тапно обработување на содржи- 
ните како и анализа и синтеза 
на основните еден на предметот.

Овој учебник само донекаде 
излегува од рамките на класп- 
чен учебник, пред да почне нас
тавната единица поместен е кра
ток увод со кој се бара корела- 
ција со минатиот материјал, од
носно органска врска со тоа 
што се учело иорано. Еве еден 
таков увод што е поместен под 
насловот „Родовско уредување во 
првобитното општество и појава- 
та на државата“: „Обновете гя 
знаењата од историјата и обиде- 
те се да одгошрите на прашања- 
та: што е предмет и задача на 
историјата, како се смета вре- 
мето во историјата и како се де

ли историската Наука, развито- 
кот на човечкото општество?".

Има приврзаыици и противни
цы за малиот увод пред настав- 
ните единици. Сметаме дека уво- 
дот со ништо не ja загрозува со- 
држината, а може само да корыс
ти. Затоа ние не сме противницы 
на уводот. Ако некому уводот 
не му е потребен, може да го из- 
бегне.

Поднасловите имаат работен 
карактер и опфаќаат логичны со- 
држини што го олеснува совла- 
дувањето на материјалот.

На крајот од основниот текст 
поместени се „црашања“. Пове- 
ќето од прашањата се стимула- 
тивни и проблемски. Такви се, на 
пример, прашањата по содржи- 
ната за „Развојот и улогата на 
средновековните градови" и тоа: 
Зошто градовите долго време би
ле зависни од феудалците и мо- 
рале да им плаќаат годишен да- 
нок; Зошто се појавила класна 
борба во градовите? Кое стопан- 
ство е натурално, а кое стопан- 
ство е парично?

Меѓутоа, тој стил на работа 
не е доследно до крај извршен. 
Има, вистина, помал број праша- 
ња што бараат само репродук
тивно повторување на матери ja- 
лот. На пример: Кота Македо- 
нија потпаднала под османлис- 
ка власт? Кои феудалци самое - 
тојно владееле со Црна Гора? 
итн.

На прашањето: Вашето мис- 
лење за квалитетот на прашања- 
та — дали со нив се бараат про
дуктивны или репродуктивни од- 
говори, 6 анкетирани бележат де
ка се бараат продуктивны одго- 
вори, 2 дека се бараат репродук
тивни одговори, и 4 — делумно
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продуктивны й делумно репроду- 
ктивни одговори.

По некой наставни единицы 
поставени се „задачи“ за учени- 
ците. На пример, на стр. 113 е 
задачата: „Одбележете ги во сво- 
јата хронолошка таблица најваж- 
ните историски настани“. По не
кой наставни единици се среќа- 
ваат „препораки“. На пример, на 
стр. 159 е забележана препорака: 
„Посетете ги и запознајте ги сред- 
новековните културно-историск] х 
споменици во блиската околина“. 
Или: „ Прочитајте го текстот. .  Л  
Сето тоа е добро и на учебникот 
му дава белези на работен учеб
ник.

Учебникот содржи близу 95 
илустрации и историски карги. 
Тие се функционално поврзани 
со основниот текст и прават ед- 
на целхша. Под илустрациите се 
поместени кратки објасненија. 
Сметаме дека учениците иовеќе 
би биле ангажирани ако под илус
трациите се постават и работни 
задачи за анализа на илустраци- 
јата.

На прашањето: „Вашата оцен
ка за илустрациите во учебникот 
(обем, јасност и поврзаност со 
текстот)“ добиени се одговори: 
од 8 анкетирани дека се добри, 
од 3 анкетирани дека се делум
но добри и од еден анкетиран 
дека има добри и помалку добри.

Освен основниот текст учеб
никот не содржи дополнителен 
текст. Таа празнина е пополнета 
со текстови во историската чи- 
танка од истиот автор. Девет 
анкетирани наставници одгова- 
раат дека на учебникот не му е 
потребен дополнителен текст, а 
тројца наставници дека му е пот
ребен дополнителен текст.

Од сумираците резултатй оД 
анкетните лиетови може да се 
оцени дека е учебникот прн- 
фатен од практиката. Анкетира- 
ните наставници одговараат де
ка треба „да се подобри со Ма
ли интервенции“. Од анкетира- 
ните, 7 одговараат дека учебни
кот „поттикнува самостојно уче- 
ње“. Меѓутоа анкетираните со 

право бараат дополнителна ди- 
дактичка апаратура за учебникот 
да добие повеќе белези на рабо
тен учебник. Имено, сметаме де
ка со новите изданија учебни
кот ќе се усовршува за да има 
поголемо влијание врз развојот 
на работайте навики на ученици
те и нивните способности за са
мообразование. За да се оствари 
тоа баранье учебникот, пред cè, 
треба д а  се ослободува од некой 
готови формулации и д а  остаза 
иоголем простор за субјектот да 
се мобилизира при стекнувањето 
па знаењата.

Естетско-хехничка 
страна на учебникот

Од естетско-техничка страна 
учебникот е подготвен како и 
другите учебници што се употре- 
буваат во нашите училишта. Кни- 
гата е пшена и обезбедува нор
манна функција и трајност од 
2 — 3 годшш. Хартијата е квали- 
тетаа и добро го примила печа- 
тењето и илустрациите. Текстот 
е лесно читлив.

Ликовно-техничките и графич- 
ките решенија на хснигата й да- 
ваа.т хигиено-естетска вредност и 
го привлекуваат ученикот, однос- 
но читателот со поголем интерес 
да се служи со учебникот. Илус
трациите се печатени во црно- 
бела техника. Повеќето од сли- 
ките и картите се јасни и.читли-
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БИ. Само некой од пив сс бледи 
и нејасни. Такви се на пример 
„Египетска свинга и пирамида" 
(стр. 18); „Денешен изглед на Ду
бровник" (стр. 95); „Контора на 
еден богат трговец“ (стр. 115) „Ка- 
лето и Каменист мост во Скоп- 
je“ (стр. 149). Илустрациите па 
стр. 95 и 149 ако бидат отфрле- 
ни од учебникот, истиот нема 
ништо да изгуби.

Илустрациите и картите би 
требало да бидат уште подобро 
распоредени и поврзани со тек- 
стот од што би се зголемила пе- 
дагошката функција на учебни
кот. Меѓутоа, овие недостатоци 
ќе се избегнат откако ќе се про
учи што може и што треба да 
прими ученикот, односно како 
ученикот ќе се оспособи да го 
користи учебникот.

Основниот текст е печатен со 
гармонд букви, а придружниот 
текст со петит, и тоа ja олеснува 
работата со учебникот, односно 
го олеснува совладувањето на 
материјалот.

На прашањето: Вашего мисле- 
ње за естетската и техничката 
вредност на учебникот, 7 учеии- 
ци одговараат дека одговараат, 
а 5 дека делумно одговараат.

Од реченото за естетско-тех- 
ничката страна на учебникот мо
ж е да се заклучи дека учебни
кот е добро решен од таа стра
на, но дека може да добие и 
подобри решенија. Секако дека 
учебникот би бил уште попри- 
влечен ако беше печатен во бо- 
ја. Меѓутоа, тоа не зависи само 
од сознанијата што ги имаме, 
туку од материј алните можнос-

тй, односно од цената што треба 
да се формира за учебникот, и 
куповната можност на учениците.

Наместо заклучок
На авторот му припаѓа посеб- 

но признание што успеал на мал 
простор јасно, стегнато и емо- 
тивно обоено да ja искаже суш- 
тината на еден голем историски 
кусок што е зафатен со наста- 
вната програма.

Со учебникот за I година на 
стручните училишта се служат 
учениците од сите стручки и не
кой од специј алните училишта. 
Значи тој учебник најдува при- 
мена кај голема популација уче- 
ници и ja има функцијата за за- 
силено образовно-воспитно влија- 
ние кај учениците. Учебникот е 
добро примен од практиката и 
затоа не е чудно, што доживеа пег 
пзданија. Меѓутоа, исто така е 
вистина дека учебникот и натаму 
треба да се усовршува за да оди 
во чекор со науката и напредо- 
кот на учебникарската дејност. 
Тоа значи дека тој треба да со 
усовршува во насока за да овоз- 
можи на учениците од него да 
се богатат со знаења, да го раз- 
вива критичкото мислење и са- 
мостојната работа.

Според наше мислење и иска- 
жувањето на анкетираните про- 
фесори, на учебникот не му се 
потребни големи интервенции за 
квалитетно да се подобри, за фуи- 
кцијата што ja има уште поус- 
пешно да ja врши.

Дамјан ЛЕПЧЕСКИ
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