
Наум ДИМОВСКИ

ТИТОВИОТ ЗБОР НА ЧАСОВИТЕ ПО ИСТОРИЈА

Грамофонски плочи со искажувагьа на Тито за нај-
значајните историски настани од НОВ и повоениот пери
од во нашата земја и светот.

Како ќе се искористат искажувањата на Тито во нас-
тавата по историја?

Титови искажувања снимени на грамофонски плочи

Пред повеќе гадани, по повод ©сумдесетгодишнината од 
раѓањето на Претседателот Тито и триесетгодишнината од НОВ, 
во издание на Интаримпрес од Белград, а во уредкшнтво на 
Тихомир Станоевиќ, беше отпечатена монографијата „ТИТО 
— збор и дело“ која содржи:

— албум за Тито, НОВ и Револуцијата;
— шест грамофонски плочи;
— филм на 6 мм лента за животот на Тито и
— репродукција оо ликот на Тито од П. Јовановиќ.
Моиографиј ата извоередно придонесува во унапредување- 

то на наставнонвоспитната дејност во ванште училишта. Со мо- 
нографијата, как© наставно средство, на еден нов начин може 
да се запознаат учениците со животот и делото на Јосип Броз 
Тито како податичар, војсководач, државник, хуманист, воиэи- 
анер и човек, со звачајните настани од НОВ, со вајзначајните 
историски периода од животот на нова Југославија поврзани 
со светот.

За звучната нагледност во наставата по историја
Нагледаоста во наставата по историја игра значајна улога 

зашто движстьето на човечкото општество се третира конкрет
но, a кај учениците, посебно во помладата возраст, мислењето 
е тесно поврзано оо конкретноста. Тие мислат со боите, обда
дите, звуците. I
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Донес, во наставнонвоопитниот процес по историја се упю- 
требуваат различии наставни и нагледни средства: радио, те- 
левизија, мапнетофон и сл· Проку нив се организираат повеќе 
аудитивии доживувања кај учениците.

Звучната нагледеост — говорните ишустрации, најчесто се 
употребуваат ово практичната каставно-воопитна работа. Тоа се 
иајчесто одбрани «говори, значајни осврти, искажувања на ис- 
таквати раководители за некој кастан итн. На пример, поворот 
— одбравата на Гюорш Димитров на Лајпцишкиот процес, га- 
вори на Ленин, Тито и сл. Или интарпретација на стихови од 
истакнати поети или уметнички дела { „Јама“, »Ленка“, „Теш- 
кото“, „Очи” и др.). Потоа, исечоци од уметничка литература 
(„Мајка“, „Мостот на Дризва“, „Ајдук Станко”, „Простум” и др.). 
Натаму, делови «од драматизирани дела (сослушувашето на Тав
рило Принцип од книгата „Сараевски атентат“ од Воислав Бо- 
гиќевиќ каде имаме дијалог меѓу оотужениот и иретседателот 
на судот, од „Бомбашкиот процес“ каде Тито од онтужен се 
претвора во тужител на ненародниот и експлоататорски по- 
редок од книгата „Пред непризватиот суд“. Исто така се ко- 
ристат и музички творби иоврзани со историскиот материјал 
(Инторнаццоналата, Марселезата, Друже Тито кие ти се кол- 
неме и др).

Грамофонските плочи, исто така, спаѓаат во со1вр!емените 
звучни техцички, наставки средства, покрај некой недостато- 
ци, тие имаат повеке вредности: достапни се за ракување, дол- 
готрајни се ако се чуваат, не се многу окапи, леоно се сместува- 
ат, можат да се употребуваат во настав1ни и воннаставни ак
тивности во училница, кабинет итн·

Звучните еаставни сродства ja  обогатуваат наставата по 
историја и го привлекуваат !ученичкото внимание и интерес. 
Со помош на звукот ое рекреира историското минато, кај уче- 
ниците ое остава длабок емотивен впечаток, ое постигнува по- 
голем реализам, живост и автентичност на настаните.

Содржината на грамофонските плочи од монографиј ата 
за Тито

Во шесте грамофонски плочи, хронзолошки, сво иоечоци, се 
дадени одделни делови од говори, извештаи, изјави и разгово
ри на Претоедателот Тито во врска со значајни настани од 
НОВ, ошнтествено-екон1омак1иот и политичкиот живот на земја- 
та, како и за некой меѓународни настани.

Во првата и шестата плоча во збиена форма, преку непо- 
среден разговор, со прашања и одговори, Тито ш  изнесува по- 
гледите на вајактуелните проблеми и нрашања од кои повеќето 
се обработуваат во наставата по историја во нашите основни 
и средни училишта.
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Плодите ое од иов тип, толем формат со пречник од 30 см 
и 33 движеша. Должината иа онимениот материјал на двете 
страни од секоја плоча трае 70 минути. На сите плочи имаме 
седумчаоовее говор еа другарот Тито.

Во првата плоча Тито зборува за ослободителната борба 
и Веволуцијата еа  југословонските еар|Оди (еападот на Југо- 
славија во 1941 година, етратегијата и  тактиката е а  КПЈ во во- 
оружаната борба против окупаторют, создаватьето на слободна 
тариторија во Србија 1941 Додина, одноеот на вогните шаги 
во храјот (на 1941 и 1942 година, последици од повлекувањето 
од Србија bio 1941 година, значењето еа  борбите во 1942 годи
на, одлуката за ооздаваше на ÄBHOJ, развојот на НОВ во 1943 
година, Оутјеска, Дрвар, Второго заседание на ÄBHOJ, седум- 
тете еепријателски офанзиви, борбјите вр 1944 и 1945 година, по- 
мошта од сојузниците, придоеесот на Југоолавија во борбата 
против ф|ашистичк!ите сели, главните характеристики на НОВ 
итн.).

Во втората плоча станува збор за единаесет прашања од 
обновата и изградбата на соц1ијалистичка Југославија( задачи 
на повоената обнова и изтрадба, за работничкото1 самюуправу- 
вање, за еацио1налеото прашање грижа за работниот човек, за 
демократий ата и шцијализмот и др.).

На третата плоча онимен е разговорот за темелите на нова 
Југославија.

Во четвртата олоча Тито зборува за Југославија и светот, 
борбата за мир, рамноправност и соработка на народите. По- 
TOia, за основеите принципи еа  надворешната политика еа  Ју- 
шславија, коагзистевцијата и рамеоправеоста еа  народите, уло- 
гата еа  еовите еезавиони земји во преобразбата еа  светот, од- 
косите еа  Југоолавија со ООСР, суштината еа  активната хоег- 
зистенција, активеоста еа  ееврзаеите земји, юпасеоста од во- 
оружувањето и борбата за з а д а н а  еа  нуклеареите проби итн.

Неттата плоча оодржи четириеаесет прашања за југосло- 
веиската народна армија и оопштонарюдната одбрана, младана- 
та и идеината еа  еашата земја.

На шестата плоча снимая е материјал од средби, (мисли и 
разговори еа  Тито (човекот и еешвата личва qpaxa, говорот 
пред младииците на Тј|0нтиште во 1970 година, за југослов1ан- 
окиот пат во ооцијализам итн.).

Дидактички вредности на грамофонските плачи

Хронолотикиот редослед на излагањата на Претоедателот 
Тито овюзможува еекоја грамофонска плоча да ое употребува 
со соодветен материјал што ое обработува во осмо одделе- 
ние, втори ;клас еа  стручните училишта и чещрти кдас еа  шм-

167



назиите. Темите за кои станува збор опфакаат преку дваесет 
методски единици од наставната орограма по историја.

Со употребата на звучната илустрација преку грамофон- 
ските плочи ce оживуваат историските настани, ce разбива мо- 
нотонијата на обичниот час и често пати ce воспоставува ди- 
ректен контакт меѓу настанот и ученикот.

Слушајќи ш  искажувањата на Тито по повод различните 
настани и ово различии места, се чувствуваме исто како да ни 
зборува тука, пред нас, макар што тоа било пред петнаесет, 
дваесет и повеќе годики· Неговите зборови звучат импресивно, 
изразито и многу оилно. За борбите на Сутјеска во 1943 година 
во грамофонската плоча бр. 1 друтарот Тито, мету другого 
вели:

» . . .  Морам да кажам дека таква борба, под такви 
услови можат да издржат само челични луге, комунисти 
и младинци кои ги воспитувала КГО. Ние во борбите за 
греме на Петтата непријателска офанзива изгубивме осум 
илјади другари и другарки, борци, командири, командая- 

ти и политички комесари. Повеќето од нив беа членови на 
партијата и СКОЈ. Но ние го разбивме железниот обрач 
на непријателот и така изгладнети и измор ени почнавме 
да ja  чистиме неточна Босна од непријателот. Таква вој- 
ска м ож ете да воспита само КП на Југославија. ·.“

Титовите говори, оеврти и пораки, раскажувањата за исто
риските настани и политичката состојба претставуваат драго- 
цан изворен материјал кој придонесува за полеоно запомну- 
вагье на историската фактографија, а  во исто време претставу- 
ва карактеристика и оценка на соодветните настани. Компле- 
тот грамофонски плочи со својата содржина, одбраниот мате
риал , пластичноста и динамиката даваат големи можности за 
воспитно делување: за развивање патриотски чувства, љубов 
кон татковината и нашите народи и народности, хероизам и 
револуционерност, како и спремност да се брани она за кое со 
векови се бореле нашите народи и со крв ja  спечадиле — на«* 
шата слобода, незавионост и социјалистичка самоуправна Југо- 
славија.

Некой методски забелешки за уиотребата на грамофан-
скнте плочи во наставата но историја

Практиката потврдува дека правилно употребевите звуч- 
ни илустративни средства часот и наставата по историја ги 
прават привлечни, материјалот се совладува побрзо и добиени- 
те знаеььа се потрајни. Ако умешно се ирименат звучните илус
тративни средства во наставно-воспитниот процес, кај учени- 
ците повеќе се активира мисловеата дејност, се обогатува тво-
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речкото мислење, ce изградуваат побрзи, потрајни и  поточен 
историски претстави, а на таа основа се градат и соодветни 
научни поими и принципи.

Иако немаме намера опширно да расправаме за методски- 
те посташш при употребата на грамофонските плочи со иска- 
жувањата на Тито, ќе забележиме дека секоја од нив може да 
се употреби на три начина:

1. Како подготовка за изложуваше на ново градиво;
2. Во текот на обработката на нова содржина и
3. При иовторување и утврдување на материјалот, како 

илустрација и дополнување на порано обработените содржини.
За успешна примепа на грамофонските плочи потребни се 

услови и опстојна подготовка зашто при пестручна примена 
на истите би се постигнал спротивен ефект и негативен ре- 
зултат. Kora ќе одлучиме да употребиме грамофонски плочи 
на часот по историја, потребно е претходно да та одбереме те- 
мите за кои се зборува во нив· Оодржината од ^грамофонските 
плочи треба да се ислуша пред да бидат искористени, а  со тоа 
ќе се провери дали материјалот одговара на содржината, дали 
е интересен, дали одговара на ученичката возраст по стилот и 
содржината и дали има ефект. Во случајов целата содржина 
одговара на споманатите барања. Покрај тоа, секогаш треба 
да се имаат предвид и евентуалните пречки во в.рска со репро- 
дуцирањето. Исто така, ори употребата на грамофонските пло
чи потребно е да се извршат подготовки и кај учениците: да 
им се објасни зошто слушаат, на што да се посвети поголемо 
внимание, да им се соотнтат некой момента од содржината 
што ѕќе се слуша (имиња, датуми, места и сл.). Тоа што мо
же, пожелно е паралелно со слушањето да се запише во тет- 
ратката и  на таблата аили да се следи на историската (геохраф- 
ската) карта, скица или шема со што ќе се активираат и дру- 
тате органи за перцепирахье. Kaj ученикот мора да постои цел 
за да биде внимателен при слушашето, мора да има план кој 
ќе се стреми да го оствари за време на часот.

Искажувањата и тешгте на грамофонските плочи на кои 
зборува другарот Тито можеме да та иокористаме и при при- 
кажувањето на дијафилмов1И, епизодична екранизација, елемент 
— филм и сл. Прикажувајќи та сликите оо одредена тема, исто- 
времено ш  репродуцираме и искажувањето на Тито за тој нас- 
тан. Дијафилмов1и, на пример, има речиси за сите теми од НОВ 
и повоената обнова и изградба на земјата. Колку голем ефект 
би се постигнал кај учениците кога при обработката на метод- 
ската единица „Второго заседание на АВНОЈ и меѓународното 
признание на НОВ“ им се прикаже дијафилмот со 31 слика 
(Дуншца Микчиќ, II заседание на АВНОЈ, Зора — филм, Заг
реб, 1963)· Ние на учениците им објаснуваме за прилижите во
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Југославија во крајот на 1943 година, го опишуоваме Заседание- 
то, щ  објаснуоваме одлуките и  извлекуйваме заклучок за од§ивот 
и значењето еа  Второго заседание иа ABHOJ за сите наши на
роди и народности и за оветот. На иетнаесеттата слика од опо- 
менатиот дијафилм прикажан è в!рх1овниот кюмандант Тито 
пред свечено украоената бина ово оолната сала со делегата: жако 
гводеесува реферат на Заседанието, зборувајки за разво ј от на 
НОВ и Револуцијата. За да се оживи оваа слика и за да дејст- 
вува ооавтентично, го реородуцираме юсвртот еа  Тито за Второ
го заседание на ABHOJ и националиото прашање од трамофон- 
оката плоча бр. 1.

„ .. И оовде во Јајце, ние тогаш на дофат на пуш- 
кините куршуми, под звукот на топовската детонација и 
гранатите, оод заканување на офанзиви од сите стране го 
одржаеме ова историско заседание жаде ее удрени теме- 
лите на нова, ноубава и посрейна Југославија. Тогаш ра- 
ботевме, тогаш се боревме, тогаш донесовме многу важ- 
!ни, далеко сежни и историски решенија жои веке еве де- 
нес иовеќето од нив се реализирани. Оовде во текют на од
на нож. ее скова судбината на одна нова ооциј;алистичка 
земја. Поставени се токму во ова мало босанско гратче 
темелите .на едва нова држава, одна братска заедаица на 
народите на Југославија. Колку оимболички то а то одра- 
зува долштрајниот и вековниот стремеж на нашито народи.

И ѕовде bio Јајце, нйе тис темели ги ноставивме, го 
одредивме правецот на понатамошниот развиток, иако 
уште тогаш траеше војната и тие одлуки ко|и се донесе- 
ни овде, тие веќе денес главно се реализирани. Ние дееес 
имаме братство и единство на нашито народи, ние веќе 
донес ги гледаме материј алейте етремежи на нашите на
роди, народи кои сакаа соцИјал|истички систем, ние денес 
ja  гледаме пр1епюредана нашата земја. . (Ј. Б. Тито, говор 
одржан на нрославата од десетгодишнината од Второто 
заседание на ABHOJ, Јајце, 1953 гадина).

•Сличена оостапжа може да се примени и со други дијафил- 
мови: Неретва, Сутјеска, Дрвар итн.

Вклучувајќи ги грамюфонските плочи во еаставата по ис
торика жако и другата звучна илустрација со искажувањата на 
Тито>, же им се овозможи на ученизците подобро да ja  сфатат 
историската нужност на јнашата НОВ и социјалистичката ре- 
оволуција, да ja  сознаат големата историска улога и значеше 
еа J. Б. Тито жако стратег иа револуцијата, втемелувач на нова 
Југославија, творец на движењето на неврзаноста, борец за 
мир и соработка во оветот. Сето тоа, добро иодготвано и режи- 
раео, же иридонеое да се збогати наставата ио историја, да се 
постише пошлем реализам, интерес и успех во учењето.
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