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Стеван БЕЗДАНОВ

ТИТО ЗА ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО*

Треба да се работа и да се учи, 
другари!

Т и т о

Образованието и кадрите, воспитанието на младата гене- 
рација и нејзиното оспоообување за живот и работа во ооци- 
јалистичкото самоуправно општество ое составен дел од рево- 
луционерниот животен пат, мисли и дела на другарот Тито. Ти- 
тов1ата мисла и дело се непроценлива животна школа за на- 
шата младина, непресушен извор на неговите идеали |и на секој- 
дневната активеост во теюот на нашето револуционерно ми- 
нато и  на ооциј|алистичката сегашност и сигурен патоказ кон 
комунистичка идшша. Според Тито младината „оеиогаш е глас- 
ник на новите движеша кон поправеден и поореќен свет“,1) га- 
ранција за подобра и посреќна иднина, активен учесник во 
борбата за смалување на растојанието меѓу ооцијалистичката 
сегашност и комунистичката иднина.

Својата приврзаност кон младината, длабоката и непоко- 
лебливата верба во нејзиното неисцрпно творештво и верноста 
кон нашето самоуправно социј алистичко општество, сознание- 
то дека без клаоно и марксистички засновало воспитание и об
разование нема општествен напредок и сестран развиток на 
личноста, залагањето дека воспитанието и образованието на 
младата гееерација мора да биде цврсто поврзано со животот, 
со производството и со борбата на работничката класа за ос- 
лободување на трудот и човекот, другарот Тито ностојано ги 
изразуваше и докажуваше, а и безброј пати ги истакнуваше 
во своите обраќања кон пионерите и младината, на конгресите 
на Сојузот на комунистите, во Сојузното собрание, на совету- 
вања и во многу друти прилики.

* Извадоци од истоимената книга, Скопје 1978.
!) Од пораката до учесниците на Светскиот младински форум во 

Москва, Бриони, 21. јули 1961.
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Другарот Тито постојано покажуваше големо интересира- 
ње и грижа за развојот на воепитанието и образованието и за 
идејно-политичкото и стручното оспособување на работните лу
ге'. Во своихе настали и пораки ги изнесуваше своите ставови 
и даваше оценки за улогата на образованието во нашиот опш- 
тествен и економски развој, за карактерот на огшггествено-еко- 
номската спрега меѓу образованието и друште делови на здру- 
женнот труд, за маркшстичкото воспитание и образование и за 
развивањето на југословенокиот патриотизам, за општото и струч
ното образование и усовршување на работниците, за опш- 
тестваната улога и за ликот на просветниот работник, за учеб- 
ищ ите и за матаријално-техиичките услови на воепитно-обра- 
зовната работа, за суштината на реформата иа системот и по- 
литиката на воепитанието и образованието, за работното и фи- 
зичкото воспитание, за претщколското воспитание и за 
воспитната улога на семејството, како и за улогата на СКЈ и 
на друште општественочюлитички организации bîo воспитани- 
ето и образованието на децата, на младината и на работ- 
ните луге |и граѓаните. За тоа какво значение му придана дру
гарот Тито на воепитанието и образованието сведочи и една 
мисла од завршниот збор на другарот Тито на Десеттиот кон- 
грее на СКЈ дека „прашањето за образованието на младината 
мора да има приоритет, и дека Сојузот на комунистите е дол
жен да работи на тоа“.2)

Образованието е составен дел на производните сили и мора 
да биде интегрирано во нашиот стопански и општествен развој

Другарот Тито реШително ее залага за интегрирања на 
образованието во нашиот целокупен стопански и општествен 
разво] и за самоуправно поврзување на образованието со дру* 
гите делови на здружениот труд. Всушност, станува збор за 
барањето дека целокупниот систем на образованието и во спи- 
танието, мрежата од воспитно-обр1азовните организации на здру
жениот труд и целокупната општествена политика во оваа об
лает мора органски да произлегува и да се развива како фун
кционален произвол од поврзаноста на здружениот труд и од 
дејноста на образованието, како него® составен дел. Според Ти
то „ . . .  во процесот на материјалното и општественото прео- 
бразување на нашата земја, воепитанието и образованието на 
младата генерација има несомнено првоклаоно општествено зна- 
чење“.3)

2) Од завршниот говор на другарот Тито на Десеттиот конгрес на 
СКЈ, Белград, 30. м ај 1974 год.

3) Од писмото до Вториот национален конгрес за заштита на деца
та, 24. октомврн 1958.
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Сметајќи го образованието и науката cè повеќе како со- 
ставен дел на производвите сили другарот Тито, меѓу другого, 
вели: „Објективео е нужно науката и образованието, врз са
моуправная: оснюви, да се интеприраат во стопанскиот и општес- 
твениот развој . Тоа се општеетвени дејности од кои её новеке и 
попресудно завиои ефикаоноста на целокупнмот развој еа  на
шита земја“.4) И понатаму: „Погрешио е да се одделува сто- 
паноката сфера од воестопанските дејвости. Нее мораме да се 
стремимо кон тпто ноооюдветен развиток на стопанските и вон- 
стопанските дешости и кон нивеото еоврзување врз самоуправ
на основа., Работайте луге во стопанството создаваат матери- 
јални добра за развитокот еа  општеството, а работните луѓе во 
T.H. воестопаеоки дејности, со шоето творештво на подрачјето 
на науката, техниката, школствюто, културата и уметноста и 
уште како придоеесуваат за еатамошниот развиток на наше- 
то стопзнство. Ja с сум дл абоко уварен д ека нагните работай 
луге во стопанството ќе покажуваат и во иднина уште повеќе 
интерес и разбирање за развитокот на школството, за научно- 
иследувачките, уметаичките и културеите институции, како 
што, од друга страна, можеме да очекуваме дека нашего школ- 
ство и еаучношследувачката работа уште потеоно ќе се повр- 
зуваат со стопанството и ќе се пришоеобуваат кон потребите 
на општеството во целост, Универзитетите мораат да бидат 
отворени спрема општеството и колку шго се може понепос- 
радно иоврзани со нашите работни организации, каде творен
ии се примануваат резултатите на науката и техниката“.5) По- 
врзувањето на образовео-воспитните организации на здружан 
труд со останатите работни луге во стопанските и во друштё 
области на оиштествениют груд другарот Тито го смета како 
важен фактор за самоуправна интеграцща на општеството во 
ко] а сообразно се оетваруваат самоуправувачката самостојност 
и мегуоебното повр1зување на сите дејности во нашего соција- 
лисгичко самоуправно юпштество.“ . . .  Работните колективи . . .  
bio просвегните дешости треба сё новеке да ja зацврстуваат 
овојата самоуправувачка самостој1иост и истовремеео да се по- 
врзуваат и да се здружува-ат со производствените и со· друште 
работни колективи. Самоуправувачката практика создана сё по- 
поволни услови за -слободао и трајно |интегрирање на матери- 
јалното производство·, од една, и на юбразаванието, од друга 
страна.. t Затоа решителоо мораме да се залагаме за слободна 
самоуправна интеграција, за единствена општествано-економс- 
ка основа на сите облици на општестваниот труд“.6) Повеќепа-

4) Од рефератот на другарот Тито на Деветтиот конгрес на СКЈ, 
Белград, 11. март 1969.

5) Од говорот на другарот Тито на Загрепскиот универзитет, 16. де- 
кември 1969.

6) Од рефератот на Деветтиот конгрес на СКЈ, 11. март 1969.
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ти другарот Тито истакнуваше дека нема ни развој на образо
ванието и на кадрите без продлабочувањето на социјалистич- 
ките самоуправной односи, во кои образованието cè повеќе ќе 
станува фактор за ослободувањето на трудот и човекот. Еве 
одна карактеристична млела за тоа: „Всушност, борбата за со- 
цијалиетички самоуправен односи беше истовремеео и борба 
за тоа науката и юбразованиета, заедно со културата и со умет- 
ничкото творештво, да бидат еден од битните фактори за оело- 
бодувањето на работничката класа, за сестраното развиваьье 
на творечките мюжности на работниот чювек и за дннамичниот 
развој на нроизвюдните сили. Нащите настојувања се наоочени 
кон тоа овие дејноети, со овојата социјалистичка ориентација 
и со вредностите што ги создаваат да го оспоеобуваат работ
ниот човек како свесен градител на её посодржај.ните и побога- 
тите форми на животот и на социјалистичките односи“.7)

Другарот Тито повеќепати ja  иетакнуеаше оопро1мната уло
ва што ja цмаат универзитетите во процеоот на здружувањето 
на општествениот труд во условите на научно-технолошката ре- 
волуција. За тоа, мету другого, веди: „Универзитетите треба 
яеносредно да се вклучуваат во процеоот на здружувањето на 
онштественнот труд и да бидат одна од ооновните движечки 
сили. Заради тоа се потребни неговите даректни врски со сто- 
паиството и со онштествените дејности, како и решавањето на 
проблемите на финаноирањето на факултетите, така и во креи- 
рањето на целокупната проирамока ориентација и на планови- 
те за развој на економокиот и општествениот систем. Универ
зитетот во оекој поглед мора да биде отворен за научно-тех- 
ничка револуција и еден од креаторите на развојот и примената 
на науката“.8) По еден друг повод за улогата на универзитетот 
другарот Тито вели: „Универзитетот мора да биде интегрален 
дел на оиштеството, дел од заедничкиот фронт во борбата за 
самоуправен [социјалцзам. Тоа ja подразбира и неговата тесна 
поврзаност со стопанетвото и со ооновните оапштествени пот
реби. Универзитетот мора да биде не само ковачница на струч- 
ни интелектуалци, туку и на идејно-политички кадри за ната- 
мошната изградба на ооцијализмот“ 9) Во рамките на целокуп
ната општествена активност врз преобр1азувањето на воспита- 
нието и образованието, посебно врз остварувањето на радикал- 
аноите реформи на воспитно-образовниот систем, другарот Тито 
посебно се залага за зацвретувањето на положбата и улогата 
•на непосредните производители, на просветните работници и 
учениците — -студентите и во врска со тоа вели: „Потребно е 
да се избориме непосредните производители, просветните и на-

7) Од рефератот на Десеттиот конгрес на СКЈ, 27. мај 1974.
8) Од говорот по повод прославата на педесетгодишнината на СКОЈ, 

Загреб, 10. октомври 1969.
9) Во интервјуто на весникот „Младост", 25. мај 1972.

126



учните работници, да станат вистински носители на политиката 
во образованието и воспитанието. Активиото учество на школ- 
ската и на студентската младина во самоуправното решавање 
е неопходно и мошне значајно во изградбата на социј алистич- 
ките односи, во формирањето на младиот чювек жако слободна, 
огаптествено-активна и одговюрна личност .. .“10)

Маркизмот мора да иретставува основа на системот 
и на ороцесот на воспитанието и образованието

Другарот Тито постојаео истакнува дека марксизмот κα
κό научна теорија и револуционврна идеологија и практика на 
работничката класа, мора да ja  претставува ооновата на цело- 
куониот систем и на процесите на воспитанието и образование- 
то ово нашето оодајалистичко самоуправно општество, одаосео 
„мора да биде основа на теоретското образование на нанште 
млада луге, на нашите млада кадри, без оглед за Kojia струна 
се ориентир але . . .  Дозволете нашата младина да ja вюслитува- 
ме во духот на марксизмот. Не апстрактво, туку во духот на 
она што ние деееска го правиме и што би требало да го пра
вимо. Тоа треба да биде навистина она што й е потребно за да 
може да учествува во ошитествашют живот“.11) Спорей зборюви- 
те на другарот Тито „на младаот човек особенно, марксизмот, та
ка да речам, мора да му свлезе во крвта и во месото. Toj мора да 
знае дека без тоа нема и не може да има социјализам“ .12) Дру
гарот Тито на повеќе наврати инсистираше ооновите на марк
сизмот да ее изучуваат во сите институции и форми на образо
ванието. „Треба да обезбедиме повеќе настава за марксистич- 
ката наука во нашите установи, во училиштата и на универзи- 
тетите, отколку што ja има девеска. Тоа е средство кое помага 
да може да се раководи со најкомпликуваните работи. Што 
знаат нашите млади луге на универзитетите, на пример, за ди- 
јалектиката? Мошне малку. И тоа главно оние што сами се 
стр01мат нешто повеќе да научат. A дијалектиката е мошне сил- 
но средство за да можат да ое оогледаат и да се сфатат проб- 
лемите кои од ден на ден иокронуваат во овој буен процес на 
нашиот развиток“.13)

Критикувајќи некой сфаќања според кои марксизмот, за- 
ради својата тежин!а, може да се изучува и да се разбере дури 
на универзитетското ниво на образованието, другарот Тито ве

10) Од рефератот на Деветтиот конгрес на СКЈ, 11. март 1969
и) Во интервјуто на весникот „Младост", 25. мај 1972.
12) Од разговорот со младинците на Босна и Херцеговина, 5. април 

1977. („Политика", 10 април 1977).
13) Од говорот по повод триесетгодишнината од формирањето на 

Првата пролетерска бригада, 22. декември 1971.
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ли: „Тоа е работа со ко ja мора да се почне од на j рана младост, 
од осиовното училиште, па до факултетот. Мораат на сите да 
им се создадат можности марксистички да се образуваат, да 
ja запознаат и да ja сфатат марксистичката идеологи ja, заигго 
инаку како ќе ja применуваат и епроведуваат во практиката. 
Заради тоа од исклучително зшчење ее наставните программ. 
За нив мораме да водные сметка уште повеќе отколку досега. 
Зашто, се разбира, не може на учееиците од основните училиш- 
та? па и на помладите средношколци да им се даде Марксовиот 
„Капитал“ да ш  проучуваат, но целата наставна нрограма мора 
да биде проникната од марксизмот и од маркоистичките .идеи, 
разбирливи за определена возраст. Програмата мора да биде 
составена така што на младите, юсюбено во ередните училиш- 
та, да им овозможи да ги разберат основните марксистички идеи 
за да можат да се иодготват хюдоцна, на униоверзитетют, да мо- 
жат да сфатат и да научат покомпликувани работа од марксис- 
тичката теорија. Заради тоа е неонходно да се напишат такви 
учебници кои на лесен и разбирлжв начин ќе ja толкуваат марк- 
снстичката наука“.14) Зборувајќи за марксизмот, другарот Тито 
се залага за негова творечка примена, сметајќи го како рако- 
водство за револуционерна акција и истакиува дека, „тоа не 
значи оти треба само апстрактню да се изучуваат делата на ш- 
лемите мислители Маркс, Енгелс и Ленин, туку е потребно исто 
така и творечки, во врска со €екојднев!ната практика во наша- 
та земја и со пюзитивните искуства во другите социјалистички 
земји, да се изучува о>ваа наука“.15)

Потребата за подлабоко изучување на марксизмот и за 
марксистичко образование на младиеата другарот Тито ja из- 
ведува од улогата што ja кма младата генерација во нашиот 
социјален и економски развој. Во врска со ова, другарот Тито, 
мету другото, вели: „Зашто, како можеме да очекуваме дека 
младината со успех ке го преземе товарот на нашиот развиток 
без темелно марксистичко образование. Тоа е кезаменливо ору
жие, идеолошка oceoBia эа цврста револуционерна ориентација, 
без ко]а се запаѓа во практицизам и се створа простор за деј- 
ствување на антисоцијалистичките сили. Младината мора да се 
воспитува врз класна ociHioisa“.16) Изразувајќи ja евојата увере- 
еост дека „нашата младина длабоко ja пронижува духот на соци- 
јализмот и дака овредностите на самоунравното социј алистичко 
општество „станаа дел од нејзиното битие и таа со него се идеи- 
тификуваше“, другарот Тито кстакнува дека „младината мора 
да биде свесна дека ние градиме систем врз ославите на марк- 
СИЗМОТ-Л0НИНИЭМОТ, применувајќи ja оваа наука не како догма

î4) Од интервјуто на весникот „Вјесник“, 2. март 1976.
15) Од говорот на Шестиот конгрес на ПМЈ, 27. јануари 1958.
16) Во интервјуто на весникот „Младоет“, 25. мај 1972.
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τγκγ како средство за полесно да се онаоѓаме во сите компли- 
кувани прашања и проблеми на денешницата. Мошне е важно, 
се разбира, како се применува юваа наука. Ако ja применуваме 
круто, не ќе успееме“.17) Оттука „доаѓа обвроката на сите опш- 
тествени фактори, посебно на училиштата и универзитетите, на 
сите просветни работници сериозно да го сфатат овој проблем 
и да се ангажираат марксистичкиот поглед на еветот што по- 
длабоко да ja проникне нашата млада генерација“.18) Марксис- 
тичкото воспитание и образование го вклучува во себе и воспи- 
танието на младите во духот на љубовта и верноста на овојата 
социјалистичка самоуправна заедница. За тоа другарот Тито ве
ли: „Младата генерација треба да се воспитува во духот на 
братството и единството и на рамноправно ста на народите на 
Југоелавија, во духот на верноста на својата социјалистичка 
татковина, на нејзината слобода и независност, во духот на ху- 
манизмот и оестраната рамноправна ооработка и заемного по- 
магање меѓу народите“.19) Во една своја порака до децата и мла- 
дината на Југославија другарот Тито, мету другого, ja кажа и 
следнава мисла: „ . . .  ваша задача е да го негувате и натаму да 
го развивате братството и единството на нашите народи, кое 
претставува едно од најдрагоцените и најголемите придобивки 

nia нашата Народноослободителна борба . . .  Чувајте ги и исто 
така развивајте ги и другите полеми придобивки на нашата На
родноослободителна борба и на народната револуција“.20)

Огромна е воснитната улога на училиштето и на наставниците 
во воспитанието и образованието на младите

За воспитната улога на училиштето и наставниците и во- 
општо за ликот и задайте па просветите работници 
другарот Тито мошне често зборува. Може да се рече дека ско
ро и нема говор или порака од другарот Тито за образованието 
и воспитанието во кои на соодветен начин не го допре праша- 
њето за ликот и оиштеетвената функција на наставникот и вос- 
питувачот воошнто. „Треба да се има на ум дека не е важно од 
училиштето да излегуваат разни специалиста и писмени луге,

17) Од разговорот на другарот Тито со група матуранти од белград- 
ските средни училишта, Белград, 12. јули 1956.

18) Во спомнатото интервју на весникот „Младост“.
19) Од говорот на Шестиот конгрес на Народната младина на Југо- 

славија, 27. јануари 1958.
2°) Од разговорот со делегации ата на Конгресот на здруженијата 

на професорите и наставниците и здруженијата на учителите, Белград, 29. 
април 1952.
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туку пред eè тие да бидат луге со карактер на горд и овесен 
социјалистички грагаеин“.19) Говор еј ќи за улогата на наставни- 
ците bid соци j алистичкото воспитание на младше, посебно за 
коивеата морална и патриотска насюченост, другарот Тито ja 
изрази следнава мисла: „Нашите учители, прюфесори и настав^- 
ници воопшто имаат голема и чеона задача, задача да ja вос- 
нитуваат нашата соци j алистичка млада гееерација. Тие имаат 
задача юд нашата младина да формираат не само способни стру- 
чни кадри, туку од неа да ее формираат според својот карактер 
виетинеки граѓани на нашата соци j алистичка земја, луге кои 
високю ќе ги ценат нашите револуционерни придобивки, кои &е 
ja еакаат својата земја, но кои ќе знаат да ги ценат прогресив- 
ните придобивки и на друште народи, кои ЕЮ' себе Не ги одгле- 
дуваат слободољубивите традиции на нашите народи, но на кои 
љубовта опрема својата соци j алистичка зам ja ее ќе им пречи 
истовремено да бидат виетинеки интернационалисти“21) И пона- 
таму: „Нашата заедница вам ви довери една работа од огромна 
важеост: вие сте вюспитувачи на новата генерација. Таа работа 
на оваа преовртница, работата врз превоспитувањето' на луѓето 
во но© дух е една долготрајна, мошне тешка и налорна работа 
која мора да почне од најраните години. Таа е тешка, но· мислам 
дека е юетварлива“.22) Според Тито', просветите работници се 
„борци за иовиот чювек што то создаваме. Ова го истакнувам 
заради тоа што е невозможно- да се создава ооцијализам, а да 
не се ооздаваат луге што им)аат ооцијалистичка овеет“23).

ОдАавајќи им големю признание на просветните работни- 
ци за резултатите што ги ноституваат во- прюцесот на воспи- 
таеието и образованиетс, другарот Тито- посебно укажува на 
значешето на нивната идеолошка, стручна и иедагашко-методс- 
ка оспособеноет и вели: „Во изградбата на новото училиште, 
простегайте работници, како> непосредни организатори и рако- 
водители на еаставео-восшитниот нроцес, имаат секако најзна- 
чајна и најодговорна улова. Тие и дооега правеа зна
ча јни напори и постигауваа важни резултати, часто работејќи 
и под тешки околности. Квалитетот на нашего училиште Не 
завизеи и во иднина, се разбира под уело© општествената заед
ница да ги обезбеди неопходните материјални средства, пред её 
од тоа колку наставниците ќе бвдат идеолошки и стручно об
разовали и педагошко-методски способни и колку побргу ќе 
се напуш тат застарееите сфаќања за школската наобразба на 
децата и младината. Тоа значи дека во иднина посебно внима
ние мора да им се Посвети на училиштата во кои се подготвува

21‘) На Нова година 1950., „Борба", 1. јануари 1950.
22) Од спомнатиот разговор со делегациата на Конгресот на прос-

ветните работници (1952).
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наставниот кадар и дека мора да се води сметка за поетојан1ото 
усовршување на наставниците во текст на снивната практика“.24)

Другарот Тито решителко станува против туште влијанија 
и сфаќања и негативного дејствување врз децата и младината. 
Во врска со юва, зборувајќи за улогата на училиштето и нас
тавниците, другарот Тито рече: „Ваша задача, се разбира, е и 
понатаму да се борите за младите луге. Во Југославија има уш- 
те елементи што сакаат да ja одделат младината од нашата де- 
нешна стварност“.25) Имајќи во прадвид значењето на еастав- 
ничкиот побив во воспитанието и образюванието на младата ге
нерации а другарот Тито поотојано се задавайте за унапредув1а- 
њето на нивната ошптествена и материјална положба и за соз- 
давањето услови за нивеа непречена вю1спитн10-образовна работа. 
„ . . .  На просветните работници и училиштата секюгаш се гледа 
како на нетто што не дав)а акумулација, место да им се даде 
приоритет, зашто- едка соци ј алиетичка земја сака од човекот 
да се ооздаде способен граганин“.26) Неадекватната материј ал ~ 
на положба на просветните работници другарот Тито ja смета 
какю една од причините за извесни слабости во облаета на вос
питанието и образованието. Поетавувајќи прашање за Tioia во ка- 
кви услови се наогаат просветните работници, другарот Тито 
вели: ,Дас мислам дека тие услови не се баш најдобри, дека 
нашиот наставен кадар, помалку или повеќе, во сите училишта, 
е мошне слабо награден и дека тюа неповолно влијае врз рас- 
положението на нашите просветли работници, заради ипх> трпи 
и воспитанието на младината. Крајно е време проблемот на на- 
градувањето на школскиот ваставен кадар што нобргу да се 
реши на задоволителен начин“.27)

Улогата на семејството, на ошнтествените организации 
и на другите субјекти на општеството во воспитанието и

образование™

Аругарют Тито по многу поводи, зборувајќи за проблема 
те и задачите на воспитанието и образоованието, укажуваше на 
огромного значење на семејството и на другите општествени 
фактори, посебно на юйшхтестваните организации во юстварува- 
њето на целите и програмите за воспитанието' и образюванието. 
Спорад Тито, [само координирана акција на сите субјекти на

24) Од писмото до Вториот национален конгрес за заштита на де
цата, 24. октомври 1958.

25) Говор на Четвртиот конгрес на СКОЈ, „Борба“ 16. октомври 1948. 
љ ) Од разговорот со просветните работници на Бања Лука, 12. ап-

рид 1966.
эт) Од рефератот на Осмдот конгрес на СКЈ, 7- декмеери .1964.
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ошптестовото може да обезбеди оетварување на целите и зада« 
чите на воспитанието и образованието како на децата и мла
дината така и на возрасните. Многу задачи и цели на воспи
танието и образоваеието объективно училиштето не е во оос- 
тојба да ш  реалиэира. Оттука доаѓа и потребата за ангажирање 
на останатите восшгтно-образовни јсубјекти за кои другарот 
Тито, меѓу другого, ©ели: ,,Извршувањето на оваа голема за
дача ке записи пред се од семејството и од просветлите работ- 
ници, од општествените ш ли кои на кој и да е начин уче|ству- 
ваат во решавањето на проблемот на воспитанието и образо
ванието . . .  Во однос на оемејството нашата п орти ка  мора и 
натаму во прв ред да биде насочена кои тоа оемејството што 
подобро да ice оопособи за решав ахье на своите прашања кои 
се однесува;ат на одгледувањето и воошгтанието на децата, за
пади што комуните и општествените организации, а во прв ред 
младинските кои ice занимаваат со воопитанибто и заштитата 
на децата и младината.. треба да му укажуваат на семејЈство- 
то cè поголема помош“.30)

Еве едн-а карактеристична мисла на другарот Тито за уло- 
гата на оемејството во формирањето на личноста: „Формирање- 
то на социјалнстЈИчкиот чоовек мора да ночне од најраното 
доба, во родителскиот дом. Има, ее разбира, родители во Југо- 
славија кои не можат да ги воотитуваат своите деца во соци- 
јалистички дух, зашто ни самите не се толку юилео загреани 
за еоциј ализмот, особено заради извести тешкотии од финан
с и с т  и социјален кар актер. Но еекој родител би морал да 
формира морален лик на своего дете, и тоа во piaeoTo детство, 
зашто определееите норми во оваа смисла ги дава и 1семејст- 
вото во капиталчстичкиот систем. А на ова, во нашето семеј- 
ство, му ее пооветува мало внимание“.31) И понатаму: „Гри- 
жата за воспитанието и образованието не смее да нага само 
врз училиштето, еемејството мора да то повесе сворот дел од 
одшворноста и не треба да се очекува некој друг да го замани 
во она што е иегова обврека“.32) Спорад мислењето на друга
рот Тито: „Општествените организации можат и|сто така да 
изиграат мошне важна улога obio подобрув ањето на материјал- 
ната база за воспитание и образование. Тоа најдобро го пока- 
жуваат многубројните примери на оние ошитествени органи-

Од говорот на Осмнот конгрес на Сојузот на социјалистичката 
младииа, 10. февруари 1968.

я )  Од рефератот на Деветтиот конгрес на СКЈ, 11. март 1969.
з°) Од писмото до Вториот национален конгрес за заштита на де- 

цата,24. октомври 1958.
31) Од говорот со претставниците на Сојузот на педагошките друшт- 

ва на Југославија, 11. февруари 1965.
32) Од говорот на Осмиот конгрес на Сојузот на младината на Југо- 

славијд, 10. .февруари. 1968...



зации кои мошне ефикасно им помогааа на училиштата и на 
училишните одбори но отворањето и опремувагьето на рабо- 
нишицн, клубови, секции и кружоци на млада техничари, во 
уредувањето на фискултурни терени и набавка на учила, како 
и во организирањето на разни смотри, технички и друга деј- 
ности. Мислам дека не треба посебно да се истакнува колку 
сето ова може да има големо значење за уеапредувањето на 
работата во воспитанието “ .33)

Во повеке наврати другарот Тито зборуваќи за улогата 
на одделни општествени организации, укажуваше на значење- 
то што то има Народната техника во техничкото и стручното 
образование и во ошоообувањето на младаната, на работни- 
те луге и граганите. Еве еден став за Народна техника како 
општествеоа организација: „Мошне важна улога во стручното 
образование на младаната имаат и организациите на Народ
на техника. И во нашата Народна армија секоја година се ос- 
иособуваат илјадници младинци за работа во разни струки, 
како возачи, радисти и друга. Нашата младива cè повеќе ja 
сфаќа важноста на техничкото образование и тој стремеж до- 
бива cè пошироки размери во редовите на нашата млада ге- 
нерација. Во варедниве нет години, во ороцеоот на спроведу- 
вањето на новиот петгодишен план bio (огромна мера треба да 
се намали бројот на младинците што не се здобиле со некој 
вид техвичко знаеше“.34)

Во утврдувањето на целите и програмите на воспитно-об- 
разовеата работа, иосебно на иолитиката на развојот на оваа 
дејноот и во формирањето на личноста, големо значење друга
рот Тито им придана на општествено-нолитичките организации, 
пред cè на Сојузот на социјалистичката младина и на Сојузот 
на комунистите, а во врска юо тоа вели: „Пооебна улога во 
формирањето на личноста на градители на ооциј алистичкото 
општество имаат Сојузот на младината и друште општестве- 
ни организации што ja собираат младината, а пред cè кому
нистите што работат во тие организации. Во активностите на 
вашите организации треба да се задоволат интересите на мла
дината и во нив да се зацвретува патриотизмот, другарството, 
љубовта юпрема работата и чувството за одговорност, да се во
ди борба за социјалистички општествени односи и развој на 
смислата за дамократско решавање за cè што е содржина на 
вашиот живот и работа. Посебно треба да се развива борбе- 
носта на младите луге во заземањето на најпроаресивните 
ставоеи и за нивното доеледно спроведуваше, не само во мла- 
динските организации туку и во општеството воопшто. Јас 
сметам дека општествееите организации на младината, и п о

33) Од писмото до Вториот национален конгрес за заштита на деца
та, 24. октомври 1958.

м )  Од рефератот на Петтиот конгрес на ССРШ, 18 мај 1960.
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ќрај слабостите и некой негативни појави, во сѕвојата досегаш- 
на работа остварија значајни резултати и дека· заслужуваат 
помош и поддршка од оиштеството во матаријален и во оека- 
ков поглед“.34) Во сето ова водочка улога има Сојузот на ко- 
муниетите, зашто „еестранотю воспитание на младината, кое е 
од огромно значење за нашето социјалистичко општество, не 
може да ое оствари без целосно ангажирање на сите општес- 
твено-политички фактори — во прв ред на Оојузот на комунис- 
тите“.35)

Мора да се обезбеди единство на системот и на политиката 
на воспитанието и образованието

Другарот Тито по сто ј ано се залага за единство на систе
мот и целите на воспитанието и образованието, за заедничка 
политика при програмирањето на оодржините и изработката 
на учебници во југословевски размери. Во развојот на аисте- 
мот и оодржините на воспитанието и образованието, според 
зборовите на другарот Тито „мора да ее чува онаа осеовна 
еишка на ошптата југословенска шобраэба, ко ja во секс ja  ре- 
публика мора да биде иста, т.е. југословенска, иако можат да 
ое задржат и извесни вационални оообености. Заедннчко и 
единствево треба да биде воспитанието во духот на марксизмот 
и ленинизмот. . .  Наобразбата треба да биде таква што децата 
на Словенците, Хрватите, Македонците, Србите и друга да до
бивал во училиштето восстание што ќе га ориентира на по- 
требата од единствена југословенска /социјалистичка эаедни- 
ца“.32) Станува збор, значи, за југословански концепт на систем 
и политика на воспитание и образование со почитување на осо- 
беностите на републиките и покраините.

Во изградбата на единствениют систем на воспитанието и 
образованието неоиходно е, сходно со барањата што често га 
истакнува другарот Тито, да се остварува меѓу репу б личка и 
ошптојугословенска соработка. За ова другарот Тито го вели 
следново: „Едвнството ,на југословенскиот сштем на воспита
ние и образование мораме понатаму да го зацврстуваме и збога- 
туваме со отстранувањето на юлабостите на планот на меѓу- 
националната, меѓурепубличката и ошптојугословеноката сора
ботка на самите воспитни и образовни институции и на сите 
останати општествени фактори во оваа облает. Основата на таа 
соработка мора да биде борба за афирмација на социјалистич- 35 36

м )  Од говорот на Осмиот конгрес на Сојузот на социјалистичката 
младина на Југославија, 10. февруари 1968.

35) Исто.
36) Од разговорот со претставниците на новинарите, Белград, 6. фе- 

вруари 1963.
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Кйте хуманистичките оодржини на воспитанието и образовй- 
нието, за внееување на современа, прогрејсиина научна мисла 
во воспитанието и образованието, за доследно отстранување и 
опречување на сите националистски, идеалов :тички и конзер- 
вативни елеманти во наставнить олаеови, проопрами, ©о учеб- 
онвиците, во самата наставка, ш и “.37)

Потребата од соработка меѓу републиките и покраините 
другарют Тито пюоебню ja  гледа во областа при изработката и 
издавањето на учебници. Во ©река ιαο OBia другарют Тито вели: 
„Мислам дека е мошне значајно и тоа еднаш да го решйме 
проблемот со учебниците, да ш  создав аме според нашите ју- 
гословански потреби. Зашто, денеска тие ice различии и еден 
часто побила друг, така што, на пример, за онштата историја 
на нашиот народ, децата добиваат конфузна претстава. А и ©о 
друг иоглед :не одговараат. Сметам дека оо повске план треба 
да му ое приюта на определувањето на карактерот на учебни
ците и дека во нивното шздаванье е потребна интеграција. Од- 
делни учебници мораат да бидат единствени за целата земја. 
Заради тоа што во секоја република се издаваат други учебни
ци, често доаѓа до разни појави, па дури и до национални 
проблеми кои добиваат пюшироки размери и негативно ее од- 
разуваат“.38) И понатаму: „Јас во прв рад забележувам, на при
мер, за еден предмет во шест републики да имаме шест раз
личии учебници, што е anđeoлутно погрешно“.39)

Образованието и просветните работници по Титовиот нат 
на р1еволуцијата која тече... Титовите мисли, идеи и практични- 
те зал:а1гања во областа на воспитанието и образованието а пот- 
врдуваат својата актуелност во оегашната стала на соцщалис- 
тичкото самоуправно преобр азуваше на воспитанието и обра- 
зоваеието врз ославите на Резо1луцијата од Деоеттиот конгрес 
на СКЈ за образованието. Многу бароња и принципи на кои дру- 
гарот Тито повеќепати иноистираше, дојдоа до иэраз во слом 
натата Резолуција на Десеттиот конгрес на СКЈ и cera нретста- 
вуваат главен стратешки правцн на идејнонполитичката, опш- 
тествена и теоретско-стручната активеост во сите ооцијалис- 
тички републики и ооадајалистички 1автоном1Б]и покраини.

Прифаќајќи ги и спроведувајќи ги во живот миелите и по- 
раките на другарот Тито за воспитанието и образованието на 
младината и на работните луге и граѓаните, посебно просвет- 
ните работници, го изразуваат своето неизмерливо задоволство 
и човечка гордо1ст што се еовременици и ооборци на човекот

37) Од рефератот на Осмиот конгрес на СКЈ, 7. декември 1964.
38) Од говорот во Јајце по повод триесетгодиппшната оа Второго 

заседание на АВНОЈ, 29. ноември 1973.
39) Од рефератот на Десеттиот конгрес на СКЈ, 27. мај 1974.

135



и другарот, учителот и водачот кој цели четириесет годный се 
наоѓа на кормилото на КПЈ, кој толку чесно и  ншоюолебливо 
високо го држи црвеното, со срп и чекан украсеио, энаме на 
комуеиетите на Југо1славија, човакот кој никна од народот чин 
стремежи секогаш знаеше вдејно да ш  осмисли и да го поведе 
во акција эа нивното остварување, кој толку верува во неис- 
дрината творечка мок на народот, од кој секогаш ,ое инспирира 
и врз кој се потпираше во сите пресудни настани во своето и 
нашего заедничко револуционерно мянато, во социјалистичката 
сегашност и во чија комунистичка иднина цврсто верува.
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