
Ѓурѓеека ДОНЕСКА-ТРЕНЧЕВСКА

КОРИСТЕЊЕТО НА УЧИЛИШНИТЕ ЕМИСИИ ВО НАСТАВАТА
НО ИСТОРИЈА

—  За некой дидактичко-методски прашања —

Според веке 50-шдиншо'то светско иакуство на Радиото 
како современо еаставно-техничко средство, оообено епоред не* 
говото место во денешнава образовна техно л о т  ja, за чиј раз- 
вој иосебен прадонес дава и опецијализираната организација 
на OOH-YHECKO, тоа зазема значајно место во обраэовдю-вос- 
питниот процес и во нашата земја, скоро во сите образовно* 
воспитни области, за сите возрасти, вклучувајќ^ то овде и пер- 
манентното образование —  главна состојка на денешново чо- 
ваково оестрано дејствување во условите на её ноинтензивниот 
развој на научно-техеичката и технолошката револуција, и за- 
висно од тоа на сё поиздиференцираната поделба на трудот.

Училишните емиоии претставуваат своевиден еоставен дел 
на обр азовно-в осгштеиот процес во училиштата и затоа тие 
ее користат најразновидно во остварувањето на образовно-вос- 
питните цели на нашего самоуправно училиште, исто онака 
како што се користат живиот наставников збор, книгата, кар- 
тата, цртежот, моделот, апаратите, филмот, дијафилмот, магне* 
тофонот, телевизијата и други наставни средства. Тие како ра- 
диофонока целина илустрираат одделни содржини од настав- 
ната програма и се задржуваат било на одделни теми од вастав- 
ната програма или на апрелей нејзонвни области драку циклусео 
емитување, водејки сметка да бидат интересни и за другите 
слушатели, бидејки Радиото, и агокрај своите специјализирани 
дроопрами, се слуша маоовно, секој човак индивидуално го 
следи. Училишните емиоии по историја ja оживуваат иаставната 
содржина, ja разбиваат монотонијата и во многу случаи еоспо- 
ставуваат директен контакт меѓу настаните и учениците. Тие 
оилно дејствуваат врз емоциите на учениците, врз нивната фан-
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тазија !й мислење, го збогатуваат нивното знаење и ш  развиваат 
нивните поихолошки способности. Според тоа, двете страни во 
образовыо-воепитните области: стекнувањето знаења (матари- 
јалната) и развивањето на психичките способности (формал- 
1иата) наоѓаат единство во изразот на училишните емисии.

Училишната емисија по историја — и покрај тоа што 
може да претставува дел од чаоот, вклопен во уводот, како 
илустрација на новата методска единица, како дополнение при 
повторувањето на некое тематско 1подрачје и слично, —  прет
ставува и едка целина ко ja со евојата содржина и воспитува, 
своевидно проткајувајќи се низ воспитните цели на часот. Таа 
дејствува врз целокупната ученикова личност.

Во процесс т на стекнувањето знаења емиоиите го илустри- 
раат наставниот материјал и го дополнуваат со нови актуелно- 
сти. Актуализацијата е нивна карактеристична компонента, што 
во историските емисии доаѓа до посебен израз. Радиото, за раз- 
лика од учебникот и од друште помошни наставни средства, 
ja има таа предност што може најбрзо да ги информира уче- 
ниците за најновите настани и појави во областа на историјата 
—  да ги соопшти најновите достигања и резултати во ыауч- 
ната работа й тоа не само на историската наука, туку и на 
нејзините помошни науки, што, се разбира, соодветно се вкло- 
пуваат во наставната програма. Ова особено ice однесува на 
настаните од Современата нсторија: периодот меѓу двете свет
ски војки, НОВ и Народыата социјалистичка револуција во рам- 
ките на Втората светска војна и повоената ооциалистичка из- 
градба на земјата и воошпто мегународяите настани, со посебен 
акцент на работата на ООН, а во последниве дваесетина го
дный и Движењето на неврзувањето, како значаен историски 
фактор во зачувувањето на мирот во светот и во извојувањето 
на слобода и незавионост на cè уште неоелободени земји и на
роди од сите видови на ко л они] аилизам и империјализам. Интер- 
вјуата со истакыати експерти на ООН, со руководители и борци 
на ослободителиите армии на се уште неослободените коло
ни] алии народи, чие ослободување на некой е во тек, како што 
беа емиоиите за Мозамбик, Гвинеја Бисао и за други, најдобро 
ни го потврдуваат ова. Се разбира овде не ш  запоставуваме но- 
вините од истражувањата за друште историски периода. Во 
оваа насока помогнуваат и друште историски емисии на Ра- 
дио-програмата, како и другата радио-програма кога наставни- 
кот историчар редовно ги следи, како за своето лично изграду- 
вање, така и за образовно-воспитниот ироцес.

Кога емисиите се слушаат на час, со препорака дома, на 
состанок на историската секција дирекно од радио-лрограмата 
или од магнетофонот (откако претходно е снимена од радио 
програмата) пред да се предаде соодветыата содржина, тие вле- 
гуваат во фондот на ученичкото знаење и искуство и можат да
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će кориетат како йзвор на знаења при предавањето на однос- 
шют материјал. Оеде можеме да ja опомыеме и историоката еми- 
оија за ѕвозраони Светлини на минатото, што најчесто е овртена 
кон теми од нашата национална историја. При вакви случаи се 
тртнува од слушната емисија кота се предава соодветан мате
риал. На пример, ее слушала емисија за Димитрне Чуповскзн 
или за Долорес Мбарури-ла Пасионарија, а утредента се нреда
ва за настани поврзани .со овие личности. Свежите имдресии од 
овие емиоии ќе енесат посебна активна компонента и на инте- 
лактуален и на емотивен план. При ова, во завианоет од емиси- 
јата, може да се развива и да се засилува мотивацијата за 
ученье на странските јазици. На пример, ликот на Ла Пасио- 
нарија во емисијата беше предаден преку раскажувањата на 
советски ученици, чие училиште· то носи името на Долорес 
Ибарури-ла Пасионарија, и кои ja интервјуирале оваа истак- 
ната жена-рево луционер, раководител на Шпанската комунис- 
тичка партија, чиј новик „Non passaran“ од иознатата одбрана 
на Мадрид, стой забележан во сите историоки документи за 
Шпанската граѓанска војна, за одбраната на Шпанската ре
публика. Активниот однос на реализацијата на емисијата (пре- 
водот од руски јазик го направија ученици) уште по<силно го 
нагласува овој момент. Или друга емисија, на пример, од оваа 
година „КШ  во револуционерната 1941 на мегународната сцена'4, 
од циклусот „Од конгресот на обединувањето до донес“ , што го 
емитувавме во просрет на X I конгрес на СКЈ. Во неа, покрај 
другите гости, учествуваа и странски историчари, на пример 
г-н Анри Мишел од Париз, главен уреднизк на списанието „Втора 
светска војна“ , учесник на V-иот конгрес на југословеноките 
историчари, што ее одржа во Охрид, во 1969, специалист за 
Движењето на отпорот во Европа и во Франција, кој мошне 
высоко ш  оцени мартовеките демонстрации во 1941 година во 
Јушславија, од 25 до 27 март, а во иреводот учествуваа исто 
така, најдобри ученици по француски јазик.1)

Придонесот на овие емиоии во етапите на процесот на 
ученье е значаен, исто така. Иако лишени од визуелното во на- 
ставата, тие по аудитивен пат ги развиваат перцепциите и прет- 
ставите кај учениците и тоа особено оние елементи што по 
својата природа имаат аудитивен кар актер. Недостигот од ди- 
ректен (визуелен) контакт се надополнува со повпечатливо дет
ство и со подлабокото доживување, при што звучеите ефекти 
ja развиваат и ja поттикнуваат фантазијата на учениците, што 
во етапите на процесот на ученье има свое значајно место. 
Доктор JoiBaiH Горѓевиќ на Второго југословеноко советувањз 
за Образованием преку радио, одржано во Херцег Нови, во 
1974 година, меѓу другото истакнува: „Доживуваньето е едно од

г) Анри Мишел, зачувана снимка во Документација на Радио Скопје. стр. бр. 4
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битните свойства и од епецифичноетите на училишоата радио- 
програма за што треба да водат сметка како авторите и реа- 
лизаторите на овне емисии, така и наетавниците кои ги кори- 
етат во образовно-вюсиитната работа -со младите. Познато е 
дека радиото треку аудитивеите впечатоци може да создаде 
илузија за реалноета, голема непосредност, близина и возбуд- 
ливи контакти ...  Во непоередноета, една од оообеноетите на 
радиото, лежи неговиот позитивен, емоционален, воспитан, об
разован и оообено висок дидактички потенцијал“ —  нагласува 
д-р Горѓевиќ.

Емисијата како целина, а со тоа и како дел од часот, низ 
сето свое траење го истакнува битного и му номогнува на на- 
ставникот на што да юбрне внимание во дополнителната ра
бота по слушањето, развивајќи притоа иницијатива за твореч- 
ки одно с кон предаваната материја. Па пример, да го спомнеме 
циклусот „Маркоизмот и нацио1налното прашање“2), во кој нре- 
ку четири прилози се укажа на најбитните моменти во маркой- 
стичкото толкување на овој проблем при што се отворија ши
роки можности за творечки однос кон оваа материја. Овде, пред 
eè, мислиме на корелација во работата на историската и на 
маркоистичката ceKipcjia или, до колку дозволуваат условите, 
до корелација на наставата по овне два предмета. Потоа, акту- 
ализирање, нивеа примена во разголувањето на теориите на 
разни „маркоистички историчари“ во некой .соседей земји во 
однос на македонската нација. Может да се организираат и 
дебати во секциите во врока со формирањето нови нации по 
Бтората оветска војна, како дополнителна работа за послед- 
ната тема од циклусот „Нацио1нал!ното прашање во современата 
теорија и практика“ . Слична постаика повлекува и дополнител
ната работа по елушашето на циклусот „Марксизмот и војните“ , 
што се емитуваше цела учебна година 1975/76. Истакнувајки го 
најбитното во оваа проблематика, циклусот придонесе врз фор- 
мирањето правилен став кај младите во толкувањето, во ана- 
лизирањето и воопшто во сфаќањето на разните воени судири 
што то проткајуваат нашиов денешен свет и во кои јасно треба 
да се уочува Појав1ното и суштинското.

Придонесот на емисиите во зацврснувањето на знаењата 
и за трајно помнење е мошне значаен. Осван богатств ото на 
радиофонокиот израз за ова придонесува и активниот однос 
на учениците во презантирањето на наетавната материја, што 
аналошо на концепцијата на емисиите, за сродни теми може да 
ор га н и зи р а  слична постапка и оамиот наставник. Да ш  спом
неме емисиите: „Звучно пиомо од Карловац“ и „Звучно имей о

2) Марксизмот и националыото прашање, заеднички циклус на образовните 
програми на ЈРТ, емитуван во 1974—75 година: „Маркс и Енгелс за националното 
прашање“, „Ленин за националното прашање“, „Народите и народноетите во СФРЈ“ . 
и „Националното прашање во современата теорија и практика стр. 5.
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од Охрид до Карловац“, во .кои -учениците на гимназиите: „Д-р 
Иван Рибар“ од Карловац и „Климент Охридаки“ од Охрид ме~ 
ѓуоебно ее запознаа оо историјата на своите градови од нај- 
стари данови до денос, оо поеебен акцент на перйодат на НОВ 
и на историските заслуги на личностите чии имиња пи носат 
гимназиите. Потоа емисиите: „Оелободувањето на Окопје“ , реа- 
лизирана во една класна заедница на матуранти во пимназијата 
„Цветан Димов“ во Окопје, во 1971 година, во ко ja учествуваа 
— борщи, директни учесници во оелободувањето на Скопје; 
„Првото заседание на АСНОМ во сеќавања на учееннците“ , во 
IV  а клас во гимназијата „Кочо Рации“ во Титов Велес, гостин 
Страхил Гишв; „Владимир Илич-Ленин“ , по повод 100-щциш- 
еината од раѓањето, во гимназијата „Олавчо Стојменски“ во 
Штип, со успешна корелација меѓу наставата по историја, лите
ратура, филозофија, ликовно воепитување, руски јазик и друга 
предмети, „Георги Димитров“ , во истоимената пимназија во Ско- 
ије, во чија реализација учествуваа и учаници од гимназијата 
„Георги Димитров“ во Лајпциг, што даде мюжноети за корелаци- 
ja со наставата по германски јазик; „Јосип Броз — Тито“ во исто
имената шмннзија во Скопје; „ООН и VHECKO“, во гимназијата 
„Јане Сандански“ во Отрумица —  гости тројца експерти на 
YHECKO, од Париз; „Социјализмот — Светски процес“ во Еко- 
номакото училиште „Борис Кадрич“ во Скопје, гостин Киро 
Глигоров, раэговорот оо него беше со забележително учество 
на учениците во толкувањето на оовремените светски процеси 
за што беа организирани повеќе ередби со наши истакнати 
иаучни работнищи и новинари кои црестојувале во разни земји 
во .светот, беше проучувана соодветна литература и елично; 
„Маркс, филозофијата и пролетаријатот“ , во гимназијата „Бра
ка Миладиновци“ во населбата Драчево, во Окоије, разговор оо 
д-р Торга Старделов; „ООН и правата на човекот“ во гимнази- 
јата „Гоце Делчев“ во Куманово, гостин, по звучен пат, на маг- 
нетофонска лента, беше д-р Петар Манговски, професор на 
Правниот факултет во Скоије, и така натаму.

Самата организации а на работа, при што се применува 
трупов облик на работа (учениците се распоредуваат во три 
групи: сценариока, за организација на часот и за изложба) овоз- 
можува активен однос во уовојувањето на знаењата што при- 
донесув:а за трајност во помнењето. Овде да ги истакнеме и па
шите искуства со гимназијата „Јосип Броз — Тито“ во врска 
со одржувањето на традиционалните Барбисови чаоови3) ад

3) Традиционалните Барбисови часови, како соработка на училипшата радио 
програмаи на гимназијата „Јосип Броз-Тито“, професорот по француски јазик Даница 
Павловска, претставуваат корелација меѓу наставата по француски јазик, историја и 
воспитната работа на класниот раководител и класната заедница. Секоја година се 
посветуваат на теми што го објаснуваат животното дело на Анри Барбис, посве-
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1973 година, во знак на одбележување на 100-годишнината од 
раѓањето на Анри Бароне, иетакнат француоки писател, хума- 
нист и афирмиран меѓународен антифашист, па eè до денес, со 
цел младите генерации, а и сите друш, да се запознаат со него- 
вата плодна активноет на меѓународен план за афирмација на 
националните права на македонскиот народ.

Иако емисиите се притаат по аудитивен пат, некой од 
нив на посебен начин придонесуваат во мошне значајниот еле- 
мент во етапите на процесот на учењето — примената на знае- 
њата во практика. За пример ќе наведеме два циклуса со ко- 
релативна концепција, реализирани во 1974 и во 1977 година, 
првиот во пресрет на Х-тиот конгрес на СКЈ, вториот по повод 
40-гадишиината од доаѓањето на Јосип Броз — Тито на чело 
на КПЈ (СКЈ) во соработка со матурантите на гим1назијата 
„Раде Јовчевски —  Корчагин“ во Скоп je.

Диклусот од 1974 година носеше наело© „Принципи на 
дијалектичкото мислење и нивна примена во историјата на 
СКЈ и воспостави интензивна корелација меѓу наставата по 
историја, филозофија и логика. Диклусот се обрабюти во два 
дела: теоретски и практичен. Првиот ш обработи принципите: 
Сестраност и развојност, Противречност и единство на посте- 
пениот и на скоковитиот премин, Негација на негацијата со сво-* 
јата посебност — критичноста и Принципот на ковкретност, 
автор д-р Митко Илиевски. Развюрите за примената на овие 
•принципи во историјата на СКЈ се водеа на часот на класниот 
раководител (IV  а) од што избор од 12 минути се емитуваше на 
•училишната радио-програма. Претходно извршевата анкета во 
Koja се бараше учениците да наведат примери на опоменативе 
прннципж во природните и во општествените науки, укажа дека 
примерите од природните науки доминираат, што, сосема, ja 
оправ дув аше по ставен ост а на овој циклу с.

Целиот клас работеше во три групи. Оите ja проучуваа 
историјата на СКЈ, што во тие Денови и се учеше на часовите, 
така што емисиите доаѓаа пред или по предаданата материја 
по филозофија и по историја. Групите меѓусебно беа во тесна

тено на македонскиот народ и на напредното југословенско работничко движење 
меѓу двете светски војни / допишувањето со Моша Пијаде и слично / Да спомнеме 
некой теми: „  Ma лата злобна месечина44, прв расказ на Барбис од 1913 година, со 
тема за Првата балканска војна, во кој првпат ги спомнува М акедонцит е\ „Анри 
Барбис — соработник на „Балканска Федерација44 и „Македонско дело44; „Анри Бар
бис и ВМРО (Обединета), Барбис ja разголува фашистичката ВМРО на Протоѓеров; 
„Анри Барбис за Тодор Панида“ расказот „ЛАВ посветен на Тодор Паница“ 
„Анри Барбис и Моша Пијаде44, „Анри Барбис и Димитар Влахов46; „Даниел Рену 
и Габриел Пери —■ соработници на Димитар Влахов и на Анри Барбис во афирмацијата 
на националните права на македонскиот народ, а во 1980 година, осмиот Барбисов 
час ќе биде посветен на „Анри Барбис, Георги Димитров и Димитар Влахов како 
истакнати меѓународни антифапшети. Во Музејот Авери Барбис, во ОМОН, недалеку 
од Париз предадена е т ом ен витрина од учениците во октомври 1977, а оваа година 
учениците и го посетија Музејот.
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©река и соработка — кон појавите и процесите се приоѓаше 
комплексно од аспект на еекој принцип за да се сфати сушти- 
вата. По предметот Филозофија sce учение Маркоистичката фи- 
лозофија. Емитувашето на некой прилоэи, вторнот на пример, 
пред да се предаде лекцијата, овозможи да се примени разго- 
ворниот метод при предав ањето.

На третиот разговор за принципите: Негација на негаци- 
јата со овојата поеебност критичноета и Принципот конкрет- 
ност беше мошне живо. Се даде пресек на сите најзначајеи 
конгреси, советуваша и конференции и на позначајните раз- 
војни процеси. Така и 21 Седница на Претоедателетвото на СКЈ 
и процесите што ги покрена таа, се до конгресите (V I-тиот на 
СКМ и Х-тиот на СКЈ) се .сфатија како негација на определени 
надживеани состојби и девијации, во што субјективните сили 
имаат аначаан удел ово раечистувашето на патот за општествен 
ооцијалистички самоуправен прогрес, на премии на квантитег 
во нов .квал!ИТ1ет, наведувајќи го новиот Устав на СФРЈ, опре- 
делувајќи ги разните етапи на самоуправниот развод кај нас. 
Присуството на стручниот консултант Никола Чинго на сите 
три разговори помогна појасно да се истакне маркохютичкиот 
растеж на ставот на КПЈ (СКЈ) стрема македонского нацио- 
нално прашање, што посебно беше ооведочен во текот на НОБ 
и Народната ооцијалистичка револуција, за кода Ленин вели 
дека е „Чистилиште од буржоаскиот национализам“ , за жал, 
и денес, нрисутен во некой ссседни комунистички партии.

Педагошките ефекти од ова можат да ее наѕрат и во иска- 
жувањето на профеоорката Марија Вандевска во специд’алниот 
прилог за овод* циклус „Наши разговори“ . Таа иетакна: „Се 
збогатија мойте размиелуваша во изваоѓањето разновидни фор- 
ми на часовите за утврдување на материјалот, посебно во прак
тичного поврзувах-ье на теоретските знаења од маркоистичката 
филозофија со примери од историјата на КПЈ и СКЈ, од на- 
шата ошнтествена самоуправна стварност, денес. Учениците, 
пак, ги поттикна да размислуваат за секогаш актуелната улога 
на субјективните сили за победа на социјализмот во одно оп- 
штество, за решително негираше на теоријата за автоматизам 
во социјалистичката изгрэдба, код ja потценува овдејночводеч- 
ката и раководна улога на СКЈ. Учениците имаа можност да 
ги оогледаат и обдективните и еубј!ективните тешкотии на 
овод план“ .

Циклусот од 1977 година ее оостоеше од три дела. Првиот 
ги повтори веке .шоменатите Принципи на дијалектичкото ми- 
слеше. Вториот, под иаслов, Дидалектичката истюриоки твореч- 
ка мисла и акција на Тито во развојот на КПЈ и СКЈ, преку 
десет прилози се задржа на иајзначајните етапи во разводот 
на Партид'ата од 1937 година до денес. Учеството на наши истак- 
нати научии работници и првоборци ja овозможи радиофон-
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ската автентичноет. Третиот дел то реализиравме со учениците 
кои редавно го следеа циклусот и тој носеше наслав „Што 
ме ©осхитува во Титовата дијалектичка историски творечка ми- 
сла и акција“ од три прилози. Нивните наслови: „Автентичната 
самостојноет — основа во марксистичкото дејствување; „Пер- 
спективноста — суштински балет на комунистот“ и „Против 
стихијноета — за постојано револуционерно дејствување на суб- 
јективните оили“ , ш  откриваат целите на циклусот, како и ре- 
зултатите од оваа зафатна, корелативна дејноет.

Улогата на наставникот и на учениците во користењето 
на емисиите по нсторија

Наставникот претставува важен субъективен фактор од 
чие залагање, инициатива и творечки однос спрема наставала 
зависи и успехот на приемот на емисиите. Може да се наирави 
добра програма и да се објави на ©реме, но ако наставникот не 
ja вклучи во образовночвоспитниот процес, ако самиот не се 
подготви и ако не ги подготви учениците за ава, (ако не органи- 
зира творечка дополвителна работа, ако не ja поврзе емисијата 
со другите наставни средства и со другите образовно^01спитни 
области, она што се објавило не ќе го даде бараниот, односно 
очекуваниот ефект. Емисијата никогаш не може да го замени 
наставникот и таа не ja намалува неговата улова, туку, напро
тив уште носилно ja наглаоува. Поихопедагошкиот ефект е 
многу посилен при организираното олушање отколку при пасив- 
ното пндивидуално следење, кое вооишто нема да стане пред
мет на образовно-вослитна работа со младите. Активниот однос 
на учениците спрема емисиите се тледа и во нивното учество во 
подготовките за слушање, во самиот процес на слушањето и 
по него.

Редовното користење на емисиите тесно е поерзано со 
редовната информација за Програмата на училишните емисии 
што се објавува за секое полугодие, значи, дв'апати годишно, 
во „Прооветен работник“ со куси тези. Со оглед на огромните 
искуства во светот на овој план, оваа публикација е мошне 
скромна. За ова, секако поотојат финаноиски причини, што, 
најчесто и го етагаираа или го развив аа публикувањето на 
Програмата, што во изминативе 25 шдиви, забележа еволутивен 
пат, со подеми и со успоии.

Програмата се подготвува во циклуои и по одделни на- 
слови, водејки сметка, се разбира според можностите, да се 
совпага и со наставните раопределенија. Во оредните училишта, 
како што ни е познато, не може секогаш најидеално да се усо- 
гласи, зашто иоетојат разновидни училишта, потоа и повеќе 
насоки, во кои, во зависноет од канцепцијата на наооката, исто-
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ријата е застапена во поголема или во сломала мера. Затоа иску- 
ствата укажуваат дека најдобро е емисиите првин да ее прео 
нимуваат на училишните магнетофони и касетофони, потоа, 
спорад потребите да ее кориетат во 1најсоодветно време. При 
отсуство на вакви технички средства, учениците па време се 
инфюрмираат за емитувањето на емисиите, ш  елушаат дома, 
си. забележуваат некой моманти и откако и наставникот ш 
слушал, еоодветно се применуваат во образовно-во1спитниот про- 
цес. Эначи, информаций ата е многу важен елемент во овој 
процес. Таа е присутна и во посебни емисии на радио-провра- 
мата: „Проврамоки информатор“ , секој дан во 15,20 часот и во 
седмичната емисија „Вне и нашата претрама“ , секоја сабота 
во 13 часот, на Првата проврама на Радио Окопје.

Користењето на емисиите е разновидно — нековаш це~ 
лооно, некогаш одделни делови, во зависност од иаставнико- 
вата режиска концеиција на часот. Учеството на истакнати 
личности, на пример делегати на Второго заседание на AB НОТ, 
членови на с транските воени мисии при нашиот Врховен штаб 
или при нашиот Главен штаб, делегати на Првото заседание 
на АСНОМ, автори на позиати историски романи и хроники 
(Жан Касу „Париски ко лежи“ со тема од Париската комуна 
и други) овозможуваат и училишниот историски .кабинет да 
се снабди со вредили звучни документи. Доюегашната радио 
проврама понуди многубројни примери за ова.

Третото Југословенско сов1етување на тема „Местото и 
улогата на радиото во реформирањето на воспитувањето и 
образованието“ , од 1978 година одржано во Охрид, посебно го 
нагласи ироблемот на !Снимањето на образовните емисии на маг- 
нетофонски ленти и на 1касети за училишните кабинети. Драво- 
љуб Васиќ, дишюмиран инженер, изнееувајќи ш искуств1ата 
на CP Србија сугерираше преснимувањата да се вршат ди- 
ректно од радиоапаратот, а не преку микрофон, и тоа од крат
ка бранова должина, не од средна, зашто квалитетот е многу 
подюбар. На овој начин наставникот може за иста тема да 
користи повеќе наставни средства, со емисијата, на пример и 
соодветен наставай филм, дијафилм и с лично. Ова уште еднаш 
укажува на големата и значајна улова на наставникот во ко- 
риетењето на емисиите во наставши, што посебно беше нагла- 
сено и на Првиот, и на Вториот и на Третиот меѓународен 
конгрес на едукативните радио и телавизиоки емисии, одржани 
во Рим, во 1961 година, во Токио 1964 и во Париз 1967. Како 
што е познато, овој феномен современата дидактика донес по
себно го нагласува.

Преснимувагаето на емисиите го ублажува пробламот на 
ну б ликади ј ата, што, cè уште е отворен, бидејќи опиоанието 
„Радиоучилиште“ , што излегуваше само 2— 3 водини, поради 
материјални причини престана да излагува. Целоюно запознаен
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со содржината и со реализацијата на емисијата, што нэставеи- 
ŒCOT ja има веке во овојот кабинет, тој ,најцелесообразно ja ко- 
риети: на нас, на со станок на историската секција, на клаони 
или на училишни свеченоети, на часот на клааниот раководи- 
тел, кота емисите се посветани на разни јубилеи и така натаму. 
Реоризирањето на училишиите емисии, во 15 часот, на Вто- 
рата (протрама на Радио Скопје, секој дан, осван сабота и на
дела, премиерата е во 8,02 часот, то олеснува преснимувањето, 
а дава можности да се слушаат од сите ученици и наставници, 
дома, со пранорака, до колку сива не можело да се организира 
и В001ПШТО да се оствари на училиште. Така и училиштата што 
•немаат магнетофони и касетофони можат да организираат ко- 
ристење на емисии.

Наставникот но историја може да ш користи и друште 
историоки емисии на Радио оротрамата: Оветлини на мина- 
тото секој понеделвик во 17,02 часот, „Дановиве пред годами“ 
сакој ден во 6,50 часот, емисијата „Сведоштва“ , оакоја недела 
во 9 часот, потоа историските рубрики во емисиите за нашите 
сонародници во странство, секој вторник во 20 часот и друга, 
особано од актуелната информативна протрама, по повод разни 
јубилеи и свеченоети посветани на наши значајни историски 
годишнинм.

Ќе завршиме со констатациј ата дека улогата на наставни
кот не е намалеиа туку зшлемана и затоа е потребно и соод- 
ветно материјално натрадување за да стане користењето на еми
сиите еакојднаван дел од нашата практична педагошко-методока 
дејност, што, всушност, е во духот и на оживотворувавьето на 
Законот на здружениот труд.
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