
ХРОНИКИ И СООПШТЕНИЈА

ДЕВЕТТИ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СИМПОЗИУМ ЗА НАСТАВАТА
ПО ИСТОРИЈА

Од 27 до 29 август 1982 година 
во организација на Постојаната 
комисија за наставата по иетори 
ja при Сојузот на друштвата на 
историчарите на Југославија, а 
под покровителство на Претсе- 
дателството на СЗБ на НОВ на 
Југославија, во Нови Сад се одр- 
жа Деветтиот југословенски сим
позиум за наставата по историја. 
Друштвото на историчарите на 
Војводина беше домаќин два па- 
ти, на првиот симпозиум во 1972 
и на овој во 1982 година.

На симпозиумот беа разрабо- 
тени три значајни теми: првата 
беше посветена на 90-годишнина- 
та од раѓањето на Јосип Броз Ти
то и можностите за користење на 
неговите дела во наставата по ис
торг а, по втората тема се расп- 
раваше за прилагодувањето на 
наставата по иетори ja на факул- 
тетите на новата положба на нас- 
тавата по историја во основното 
и средното образование и воспи
тание и третата за прилагоденос- 
та на наставата по историја (нас 
тавнЈите планови и программ, 
учебниците и прирачеиците) на 
психофизичките способности на 
учениците во основното и средно
то образование.

Учесниците на симпозиумот 
трите дена работеа на пленарни 
седници во новата зграда на Фи- 
лозофскиот факултет. На Симпо
зиумот беа присуши околу 200 
учесници-професори и наставниди 
по иетори ja во основните учи- 
лишта, од педагошките академии 
и факултетите како и научни ра
ботник од републиките и покра- 
ините. Од нашата · република на 
Симпозиумот учествуваа дваесет 
наставниди и професори.

Симпозиумото го поздрави Ла- 
зар Зрниќ, претседател на Друш
твото на историчарите на Boj во* 
дина кој го истакна неговото зна 
че*ье за наставата по историја ка
ко и значењето на наставата по 
историја во идејното воспитува- 
ње на младата генерадија. Од 
името на покровителот Симпози
умот го поздрави и генералот Ру
долф Јонтовиќ, претседател на 
РО на СЗБ од НОВ на Војводина 
нагл асу вајки го интересот на 
СЗБ од НОВ за унапредувањето 
на наставата по историја посебно 
развивањето на историската 
св ест  и  р ев о л у ц и о н ер н и т е  тради
ции од НОВ и Револуцијата.

Уводен реферат за историско 
то дело на Јосип Броз Тито под-

18*
275



еесе Срета Стаиќ, секретар на 
Покраинскиот комитет на СКЈ на 
Војводана. Toj ja истакна улога- 
та на Јосип Броз Тито во борба- 
та на напште народи и народнос
ти во НОВ и во животот на по- 
воениот период во изградбата 
на нашего социјалиетичко само
управно општество. Стаиќ нагла- 
си дека Титовото дело е трајна 
инспирација и обврска на млада- 
та генерација. Посебно го истак
на творечкиот однос на Тито кон 
револуционереото дело и унап- 
редувањето на социјалистичките 
самоуправни односи; залагањето 
за развивањето на нашата федера 
циja, за братството и единството 
на чии темели треба да се засно- 
ва педагошката активност во ко- 
ja посебна улога имаат наставни- 
ците и наставата по историја.

На темата Тито и неговото де
ло во наставта по историја рефе
рат поднесе д-р Герѓ Г ал од Но
ви. Сад. Toj истакна иовеќе жора- 
ки кои Тито ги даваше на мла- 
дината, пораки за наставата, ју- 
гословенството, братството и един 
ството на нашите народи и на
родности и толкувањето на нив- 
ното историско минато. Гал се за- 
држа и на Титовите мисли за 
историјата и за методите на ис- 
ториското истражување, за него- 
вите ставови по националното 
прашање при што нагласи: „. . .  
Тито добро ja познаваше наша
та и светската историја и исто
рии ата на работничкото движење. 
Б еш е н е  с а м о  т в ор ец  н а  истори - 
јата, туку и нејзин страсен, упо
рен ангажиран толкувач, чии тру 
дови од историјата на работнич- 
кото движење, историјата на КПЈ 
и исторќјата на НОВ се неопход- 
ни извори на сознанија за на
шата и одштата историја на par

ботничкото движење; а пред cè 
за историјата на НОВ . пона- 
таму Гал истакна" . . .  „Кога го 
отвораме прашањето за користе- 
ње на Титовото дело во настава 
та по историја и во воспитнооб- 
разовната работа воопшто, мо- 
раме секогаш да ja имаме пред- 
вид неодложната обврска да не 
го изневериме Титовиот творечки 
метод и дух, кој целиот беше на- 
собран со борба против култот 
на личноста и антидогматски ме
тода во работа. Се бореше против 
канонизирање на марксизмот, ба- 
раше самостојна примена на мар 
ксистичкиот метод  ̂ нови патишта 
во изградбата на социјализмот и 
односите меѓу државите, пак ло
гично е да кон нешвиот голем 
опус не му пријдуваме канонизи- 
рајќи г о .,

На втората тема за прилаго- 
деноста на наставата по историја 
на факултетите на новата полож 
ба на наставта по историја во ос 
новното и средното образование 
реферат поднесе д-р Boje Игна- 
циј, професор на Филозофскиот 
факултет во Љубљана. Toj ги ис
такна промените во наставните 
планови и програми по историја 
во основното и средното образо
вание како и поставеноста и про 
мените на студиумот по историја 
на Филозофскиот факултет во 
Љубљана. Кореферати на оваа 
тема поднесоа д-р Bojo Кушев- 
ски, професор на Филозофскиот 
факултет во Скопје, д-р Лазар 
Ракић, професор на Филозофски
от факултет во Нови Сад, д-р 
Ѓорѓе Кнежевиќ и м-р Милу тин 
Перовиќ од Белград како и Љубо 
Каргачин од Загреб. Сите тие ja
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прикажаа положбата во настДва- 
та по историја на факултетите во 
Скоп je, Нови Сад# Белград и Заг
реб и нивната усогласеност и 
прилащценост на основното и 
средното образование и воспита
ние. Се констатира дека постои 
големо шаренило во наставните 
планови и програми на групите 
по историја на филозофсжите фа- 
култети како по бројот на часо- 
вите, така и по бројот на пред- 
метите што се слушаат, времет- 
раењето и општо во целиот ре
жим на студии, од што се нала- 
га потребата за поголема сора- 
ботка и усогласување на студии- 
те по историја на ниво на Ју- 
шславија.

По третата тема за прилагоде- 
носта на наставата по историја 
на психофизичките способности 
на учениците во основното и 
средното образование беа подне
сши повеќе реферати: Благота 
Драшковиќ од Загреб (за петто 
одделение) во основното образо
вание, Надежда Милосавлевић од 
Белград (за шесто одделение), Ми- 
лорад Кесић од Сомбор (за сед- 
мо одделение), Иван Манески од 
Скопје (за осмо одделение); Пр- 
венка Турк од Љубљана (за први 
клас) и Миомир Дашић од Ник- 
шик (за втори клас на заедвич- 
ките оонови).

Прилогоденоста на наставата 
по историја бете прикажана низ 
анализи, број-ни показатели и 
констатации до кои дошле рефе- 
рентите или стручните институ
ции во кои работат. За петто од
деление беа опфатени повеќе пра 
шан>а: проблемот на восприема- 
њето на историјата кај 11-годиш- 
на возраст, прилагоденоста на 
историјата односно наставната 
програма на оваа возраст, учеб-

никот по историја со целокупнй- 
та иегова апаратура, како и ре- 
зултатите од вреднуваььето на 
учебникот. Констатациите беа де
ка тој е прилагоден на психофи- 
зичките способности на ученици
те, позитивно е оценет во СР Хр- 
ватска и преземен е за печатење 
во СР Црна Гора и САП Војво- 
дина.

За проблематиката во шеею  
одделение Надежда Милосавлевић 
ги изнесе актуелните прашања 
низ нејзиното согледување како 
практичар, истакнувајќи го при 
тоа прашањето што учениците по- 
лесно и тешко сфаќаат од прог- 
рамските содржини и учебнички- 
о*г материј ал и каков е интере- 
сот за: одделни теми, општества^ 
класи, време, причинско-после- 
дични врски, хронологијата и ей. 
Таа даде доста забеленжи на 
учебникот и историската чйтанка 
за шесто одделение кои се уттот- 
ребуваат во CP Србија и предло
жи петите да се преработат.

Милорад Кесић даде отит 
преглед и оценка на проблемот во 
седмо одделение истакнувајки 
доста пропусти во досегашната 
практика: дека учениците слабо 
ja познаваат исторкјата на наро
дите од Азија и Африка, дека и- 
маме строг европоцентризам, де
ка е запоставена сё уште култур- 
ната историја, дека за Ромите 
нингго не се учи, итн.

Иван Манески се задржа на 
двете наетавни програми по исто- 
рија за осмо одделение (постојна- 
та и новата) како и,на учебникот 
за осмо одделение. Toj истакна 
некой карактеристики од стручен 
и дидактички аспект како за нас
тавните програми така и за учеб
никот критикувајќи некой аспек-
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ïh  на наставната проѓрама за öc- 
мо одделение и учебникот по ис- 
торија.

Првенка Турк на прилагоде- 
носта на наставата по историја 
во први клас и пријде од еден 
друг аспект поврзувајќи ja таа 
проблематика со условите за ра
бота во училиштата, барањата на 
наставниците, поставеноста на 
наставата по историја во основно- 
то и средното образование итн.

Миомир Дашић зборуваше за 
учебничката литература во втори 
клас на заедничките основи ис- 
такнувајќи го како најзначаен 
проблем прашањето щто истори- 
јата како задолжитеден предмет 
се смета од 18 и 19-годи.шна воз
раст (III и IV клас) на 16 и 17-го- 
дишна возраст (I и II клас) каде 
не може ефикасно да се обрабо- 
ти и сфати и да се развие исто- 
риското мислење на потребното 
ниво.

По поднесените реферати се 
водеше плодна диску си ja што се 
однесуваше на трите основни те
ми преку која се дадоа вредни 
предлози, сугестии и мислења за 
решавање на проблемите во вос- 
питнообразовната работа по ис- 
торија во системот на основното 
и средното образование како и на 
студиумот по историја на фа- 
култетите. Еве некой од конста- 
тациите кои претставуваат и зак- 
лучоци на Симпозиумот за наста
вата по историја: Направени се 
позитивней чекори за воедначува- 
њето на наставните планови и 
програми по исторуа на ниво на 
Југославија, во издавањето на ква 
литетна учебничка литература, 
осовременувањето на наставата 
по историја и слично. Како теш- 
котии и проблеми во наставата

ito историја покрај спомнатите 
беа истакнати и овие: се отстану-: 
ва од договорот на југословенско 
ниво во врска со наставните пла
нови и програми и планирањето 
на програмските содржини; нас- 
Тавата по историја е сместена на 
помала ученичка возраст; во мно
гу учебници преовладува фактог
рафу ата за сметка на причинс- 
ко-последичните врски и односи 
на историските наставни средства 
за наставата по историја; не се 
реализирани заклучоците на сед- 
миот конгрес на историчарите на 
Југославија во врска со третма- 
нот на предметот историја; нама- 
лениот фонд на часови по исто- 
рија; еевоедначеност на студиите 
по историја на филозофските фа- 
култети итн.

Симпозиумот донеое заклучок 
предлозите да се презентираат до 
Претседателството на Сојузот на 
историчарите на Југославија и да 
се актуализираат на VIII конгрес 
на историчарите на Југославија.

Учесниците на Симпозиумот 
првиот и вториот ден ги посети- 
ja: Историскиот музеј на Војво- 
дина, Музејот на социјалистичка- 
та револуција, Галеријата на Ma 
тица Српска, Спомен-збирката на 
Павле Белјански и Галеријата на 
современата ликовна уметност во 
Нови Сад. Третиот ден беше из
ведена научно-стручна екскурзија 
до Петроварадинската тврдина, 
Сремски Карловци, Фрушка Гора 
задржувајќи се кај споменикот 
на борците од НОВ на Иришки 
венец и Летенка каде се изведу- 
ваше младинска работна акција 
и се одржа историеки час.

Завршен збор на Симпозиумот 
даде потпретседателот на Коми- 
с у  ата за наставата по исторуа
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д-р Милутин Перовић истакнувај- 
ќи го значењето на досегашните 
симпозиуми за унапредувањето 
на наставата no историја.

На крајот југословенската ко- 
мисија за наставата no историја 
одржа состанок и изврши анали 
за на работата. Се заклучи X 
симпозиум да се одржи во рам-

ките на VIII конгрес на истори- 
чарите на Југославија.

За да станат достални на сите 
историчари, материјалите од Сим 
позиумот ќе се отпечатат, како и 
досега, во списанието „Настава 
по историја” бр. 1 и 2 од 1983 го
дина.

Наум ДИМОВСКИ

СОВЕТУВАЊЕ ЗА НАСТАВАТА ПО ИСТОРИЈА ВО ТЕТОВО

Во соработка со Заводот за 
унапредување на претшколското 
и сюновното образование и вос- 
питување на општина Тетово и 
Друштвото на историчарите на 
општина Тетово, на 18. XII 1982 
година во Тетово се одржа сове- 
тување со членовите на Друштво
то на историчарите. На совету- 
вањето присуствуваа сите настав 
ници по историја во основните 
училишта и во училиштата од 
иасоченото образование. За член 
ството на друштвото беа разра- 
ботени следните теми:

— Заедништвото кај југосло- 
венските народи како воспитна 
компонента во наставата по ис- 
торија-предавач проф. д-р Bojo 
Кушевски;

— Современото работничке и 
комунистичко движење во светот 
-предавач м-р Никола Чинго и

—- Новата наставна програма 
по историја и нејзината реализа
ции а-предавач Наум Димовски.

Предавањата побудија особен 
интерес кај слушателите. По се- 
кое предавање се разви широка 
дискусија за одредени прашања 
и проблеми со кои секој настав
ник се среќава во практиката.

Особено со големо внимание 
беше проследено предавањето на 
тема: Современото работничко и 
комунистичко движење во светот.

По завршувањето на советува- 
њето сите приоутни го изразија 
мислењето дека ваквите средби 
се особено корисни пред сё за- 
ради фактот дека просветните ра- 
ботници на нив наогаат одговор 
на редица прашања со кои се 
среќаваат во практиката.

Слушателите покренаа повеќе 
прашања и во врска со настава
та по историја, односно сите се 
заложија наставата по историја 
в о  о б р а зо в а н и ет о  да има о п ш т о  
југословенска програма.

Кирко ТРПКОВСКИ
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