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У в о д

Изворните, книжевните и ваучните текстови можат, многу 
често, да се користат како дополнение на излагањето на иас- 
тавникот за време на обработката на содржината по иеторија. 
Ваквите текстови пр етставуваат значаен извор за сознание и со 
нивното ползување наставникот го конкретизира излагањето на 
историските факти, со што на учениците им олеснува да обра- 
зуваат историски претстави. Образувањето на историските прет
стави, пак, е услов за формирање на историските поими, кои 
наградами во цврст систем ja сочинуваат суштиеата на тн. ис- 
ториско мислење. А историското мислење на ученикот се изгра- 
дува со мисловни операции кои се движат од сфаќањето на 
фактите до нај апстрактеите воопштувања како што се причин- 
ско-последичните врски и закоыитости на општествениют разви- 
ток. Затоа, усвојувањето на историскиот наставен матери] ал е 
сложен проблем, како за ученикот, така и за наставникот. Од 
ученикот се бара упорност во работата и интересир!ање за ми- 
натото, а од наставникот ерудиција и методска умешност. За 
темелното усвојување на историската содржина значително при- 
донесува, систематското, рацианалното и методско заснованото 
ползување на сите три наведени видови текстови, а посебно на 
изворниот кој што е предмет на обработка во оваа стати ja.

Како што предметната нагледност во наставата по историја 
се постнгнува со набљудување на историските материјални остаг 
тоци на историските локалитети или во музејот, а ликовната 
нагледност со набљудување на нивните слики и симболи, со пол- 
зувањето на текстот во свеста на ученикот се постигнува да се 
формираат конкретни и живи слики за луѓето, настанете и по- 
јавите од минатото, РХагледноста ко ja  што се формкра со жив 
збор на наставникот и историските текстови ja  нарекуваме 
внатрешна нагледност за разлика од надворешната нагледност 
ко ja што се постигнува со демонстрација на историските пред- 
мети ΐϊ слики, Единствено на надворешната и внатрешната на-
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гледност има, за обработка на содржините по историја, суштен- 
ско значење, бидејќи овозможува учениците по пат на мисловни 
операции да се водат од конкретни сфаќања на историските 
факта до ооознавање на суштаната на одредени историски по- 
јаови и прюцеси, како ,и до утврдување на данного место во кон- 
текстот на општиот развој на општеството. Од н(аведеното про- 
излегува дека извориите, книжевните и научните текстови како 
извори на сознанието имаат големо значенье во юбработката на 
содржините по историка. Нивните дидактички функции се 
следните:

1. Со систематското ползуваные на текстот во наставата уче
ниците ги прошируваат и лродлабочуваат знаењата за минатото 
со коишто се здобиваат со слушање на живиот збор на нас- 
тавѕникот. Ваквите текстови го конкретизираат излагањето на 
настав)никот, со што знаењето на ученикот станува попотполно 
и пшрајно. Со анализа на текстот на часот учениците расуду- 
ваат за ееговата содржина и намена, а со споредувањето на по- 
датоците од текстот со податоците во учебникот тие обавуваат 
низа мисловни операции коишто го> развиваат логичното мис- 
лење. О сван тоа, со критичка анализа на текстот, особено на 
изворниот, учениците се запознаваат со ооновните бараььа за ис- 
тражување во историската наука.

2. Со систематското ползување на текстот во наставниот 
процес, наставникот придонесува за формирање на корисни на- 
вики и вештини кај учениците, како што се: избирање и кла- 
сификација на фактите; одбирање на извадоци од историските 
извори и дела; со хрестоматии, енциклопедии, лексикони и дру
га помошни прирачници итн. Тие вештини и навики, ja  юлесну- 
ваат самостојната работа на ученикот за здобивање со знаења 
по историја.

3. Ползувањето на текстот во наставата има големо во спит- 
но значење. Во работата врз текстот наставникот и учениците 
вложуваат значителен мисловен напзор, со што се негува култот 
врз работата. Со работа врз текстот учениците се здобиваат со 
смисла за ред, самодисциплина, меѓусебна соработка, што прет- 
ставуваат предуслови за успех βίοι животот. Освен тоа, со работа 
врз изворниот текст учениците воспоставуаат близок контакт со 
животот во минатото. Тие се запознаваат со дејноста на прогре- 
сивјните општествени движеша, големите историски личности, 
како и со животот на обичните луѓе. Одушевувајќи се од деј- 
нюста на големите луге, учениците ги усвојуваат нивните мо- 
рални и гюлитички погледи, што силно влијаат врз формира- 
њето на нивната општествена свест.

Можеме да заклучиме дека систематското користење на 
текстот во обработката на содржините по историја значително 
придонесува во остварувањето на програмските образовно-вос- 
питни задачи. Добро избраните и методски адекватно искорис-
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тените изворни, книжевни и научни текстови се моќно сред
ство за научноста и идејноста, средство со кое се поттикнуваат: 
работного, инте л екту алиото, моралното и општественото вос
питание на ученикот.

Во оваа статија иэворниот текст го посматраме како уче
нички извор на сознанието за минатото озю текот на усвојува- 
њето на историската содржина. Затоа како основ за методиска- 
та класификација на изворните текстови ги земаме: 1) нивното 
значенье за реализадија на програмските образовно-воспитни ба- 
раша и 2) можност за нивно ползуваьье озо наставниот процес. 
Ке ги прикажеме различните видови на изворни текстови со 
методски упатства за нивното ефикасно' ползување во наставата 
по историја во основ)ните и сродните училишта.

а) Основни особини на изворните текстови

Извадоци од пишаните историски извори се најважните 
текстови кои се ползуваат во обработката на содржините по 
историја. Тие се основни извори на сознанието за минатото и 
на нив се темели историската наука. Затоа текстовите од овој 
вид ja  сочинуваат основната, а често и единствената содржина 
на историските читанки, како и другите школски хрестоматии. 
Во метод ската класификација на изворните текстови ja земаме 
предвид нивната научна класифакациј|а, но за нас се побитии 
можноста и начинот на ползуваььето на овие текстови во нас
тавниот процес.1) Од методско стојалиште изворните текстови 
можат да се поделат на следните групи: 1) текстови од нара- 
тивните извори; 2) текстови од историските докумеети; 3) тек- 
стоови од публицистиката на современите историски настани. 
Накратко ќе ги изнесеме одликите и методската вредност на 
сите три групи изворни текстови:

Текстови од наративните историски извори

На оваа трупа припаѓаат текстови од дела што ги пишу- 
вале историчари — современици на настаните, или историчари 
од подоцнешите времиша, ако пишувале врз основа на извори, 
коишто не се зачувани. Во колку се зачувани историските доку 
манти, нар1ативните извори за историската наука ое извори од 
втор ред, Меѓутоа, за обработка на содржините по историја во 
наставата, наративните историски извори се најзначајни, би- 
дејќи даваат помалку или повеќе поврзана и осмислена целина

!) Во колку во нашата методска класификација на изворните тек
стови сме ползувале елементи на научна класификација тоа е направено 
според класификацијата πιτο> ja дал д-р Сима Кирковиќ во неговата 
скрипта „Увод во историската наука".
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за одредениот историски настан, појава или историска личност. 
Haj голем недостаток на наративните извори е во тоа што тие 
се субјективни оцени чијашто вредност зависи од способности, 
објективкоста, критичноста ш културата на кивните автори. 
Овој недостаток во наставата се намалува со фактот што се 
користат само избрани текстови од најпознатите историски дела, 
чија што веродостојност и научна вредност е утврдена од сов- 
реманата историска наука. Во наративните извори, чиишто тек- 
СТ01ВИ можат да се користат во· обработката на содржините по 
историја ги вбројуваме: „аналите” и „историите“ на античките 
писатели; летописите и хрониките на средмоковековните писа
тели, како и биоографските и автобищрафските списи, мемоари, 
дневници и пнсма и тоа од нај старите времиња до денеска.

Историски документ во наставата

Во оваа трупа на текстови ги вбројуваме оние извори ко- 
ишто научниците ги сметаат за извори од прв ред. Документите 
се пишувани ,;историски остатоци“, кои што попатню настанале, 
како составен дел !0Д историските збиднувања. Нивната цел, 
најчесто, не е опишу ваше и објаснување на историските настани, 
туку настанале во тековната дејност на луѓето. Врз основа на по- 
датоците од документите историчарот ги опишува настаните или 
појавите донесувајќи заклучоци за нив. Документите се помалку 
тенденциозни и нивната точност можат да ja  утврдат историча- 
рите, како што може да се утврдц и автантичноста на докумен- 
тот.

Во историските докум ент ги вбројуваме сите официјални 
списи на органите на власта, кои ce cè побројни и поразновидни 
во колку се приближуваме со понови историски периоди. Иај- 
важни документи се: 1) повелбите и актите, од кои повелбите 
исклучиво се поврзани со средновековниот период, додека ак
тите се официјални државни списи од нај старите времиња до 
денеска; 2) законодавните текстови се мошне бројни групи на 
документи од највисоките органи на власта: устави, закони, 
уредби, наредби, правилници и прописи, и нивната автентичност 
може мошне лесно да се утврди.

Тегсстови од публигщстшсата ко ja што е современа на настанот

Оваа трупа историски извори е мошне бројна, особено за 
поновиот период (XIX и XX век). Во оваа трупа ги вбројуваме: 
веониците, печатените говори, политичките брошури, јавните 
зшсма итн. Овие извори можат многу често да се користат во 
наставата по историја иако најчесто се тенденциозни. Тексто- 
вите од публицистиката се незаменливи за добивање претстава
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за атмосферата на јавниот и приватниот живот на дотичното 
време. Во овие извори посебно релјефно се гледа: ставот на јав- 
ното мислење за одредени историски настани или појави.

Извертите текстоови за потребите на наставата по историја 
треба да се избираат од историските читанки за основните, 
одноано средните училишта од било ко ja република или авто
номна покраина.2) Ако историските читанки не содржат доволен 
број на изворни текстови треба да се избираат од критички 
издадените збирки на извори. Ако се извори од странско по
текло ©о училиштето можат да се ползуваат само ако се пре
вед ени на наставниот јазик на училиштето.

б) Методика на ползувањето на изворните текстови

Откако наставникот ќе га одбере изворните текстови кои 
ќе ги ползува во текот на годината за време на обработката на 
историската содржина треба да го утврди следното:

1) Кои текстови ќе ползува на часовите за излагање на нов 
наставен материјал.

2) Кои текстови ќе ползува на часовите при повторувањето 
и утврдувањето на градивото.

3) Кои текстови ќе ползува на посебни часови посветени 
на анализа на документи.

4) Кои текстови ќе им даде на учеииците за домашна ра
бота и во што ќе се состой таа задача (читање, усна и писмеиа 
анализа итн.).

Ако наставникот утврдил кои текстови ќе ги ползува во 
текот на школската година значително ќе му биде олеснета 
подготовката за ползуваььето на текстовите на поедини часови. 
Наставникот може изворниот текст да го ползува на часот, во 
зависност од типот и фазите на часот на повеќе начини и тоа:

1) Вклучување на изворниот тегсст во излагањето на нас- 
тавникот на новиот наставен мат ери/ал може да се из- 
врши на два начина. Првиот начин е кога наставни
кот го ползува текстот наместо сопствено наведувагье 
на фактите, или кога со текст то заменува својот 
опис на текот на настанет, појавите или дејноста на ис-

2) Според новиот наставен план и програм по историја за основните 
училишта во Социј алистичка РепублЈжа Србија (Просветни гласник бр. 6, 
7,8 и 9 за 1976 година, стр. 362-377) историските читанки се обврзни прирач- 
ници за сите одделенија на основните училишта. Истражувањата што се 
вршени во Заводот за унапредување на образованието и воспитанието 
на CP Србија покажуваат дека наставниците не се придржуваат на овие 
одредби, така што учениците не ги ползуваат историските читанки во 
доволна мера.
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ториските личности. Тоа се обидою текстови од наративниот 
извор. При ваквиот начин на ползување на текстот наставни- 
кот не дава податоци за самиот извор за да не до прекрати кон- 
тинуитетот на раскажувањето. Доволно е на учениците да им 
соопшти: „еве што за овој иастан (појава или личност) се вели 
во овој извор“. Изворниот текст кој се користи на ваков начин 
треба да биде краток и јасен без коментар од страна на нас- 
таовникот, а мора да се однесува директно на настанет ко] се 
опишува или на личноста чија што- дејност се оценува.

Еве примери: Kora наставникот обработува нова наставна 
единица во VII одделение на основното училиште „Второго 
српско вюстание и создавањето на автономна држава“, обрабо- 
тувајќи ja програмоката теза за ансолутизмот на кнез Милош, 
може наместо сопствените излагања на Милошевата злоупотреба 
на власта да прочила неколку реченици од Вуковото писмо ис- 
пратено до кнез Милош во 1832 година, притоа додавајќи „еве 
што вели Вук за Милош во своего писмо од 1832 година“: „Ми
лош може секој човек во своето иодрачје, без било каква вина, 
сам и јавно и тајно да го погуби, а може и на великиот суд да 
му нареди да го осуди на смрт како нај голем злочинец“. Нас- 
тавникот може да прочита само уште една реченица ко ja  гласи: 
„Со имотот на своите подрачници Милош така располага како 
и со животот, затоа обично се вели „се е твое господару што 
ние го имаме“, а што се однесува на честа, тој јавно му се за- 
канува на секого кој би се осмелил да каже дека има чест и сака 
да ja  има“. 3)

Βτορηοτ начин на вклучување на изворниот текст во из- 
лагањето на наставникот е кота текстот се ползува како пютврда 
на оценките и заклучоците на наставникот. И тогаш наставникот 
користи по кус изворен текст без иодетално објаснување на сами
от извор.

Еве пример: Kora наставникот обработувајќи ja наставната 
единица во VI одделение на основното училиште „Државното и 
општественото уредување на јужнословенските земји во времето 
на развиениот феудализам“ го изведува заклучокот за острата 
класна поделба на општеството и правната потчинетост на за- 
висното население во напште земји може како иотврда на сво- 
јот заклучок да го наведе 69 член од Душанювиот законик кој 
во совреА/[ената транскрипција гласи: „Да нема ообир на себрови, 
а ако некој се најде како- соборник да му се пресечат ушите 
и да му се оневозможи движењето“.4) Наставникот ќе постапи 
на ист начин кога во обработката на истата наставна единица 
говори за експлоатацијата на кметовите по пат на феудална

3) Миодраг Драгутиновић и Јован Милићевић, Читанка за VII раз- 
ред основне школе, Београд, 1980, стр. 39.

4) À“P Баде Михаљић, Љубо Спаравало и д-р Сима Бирковић. Исто- 
ријска читанка за VII разред основне школе, Београд, 1978, стр. 72.
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рента. Тогаш како илустрација на овој заклучок за многустра- 
иите обврски на кметовите може да го прочита текстот на чле- 
еот 68 од Душановиот эаконик кој гласи: „На меропсите закон 
целата земја: во неделата да работах два дена за прр- 
нијарот, и во годината да му го даваат царскиот перпер, и со 
коса да му коси сено еден ден, и лоз je еден ден, a кој нема лозје, 
тие да му работат еден ден друга работа, а што ќе си сработа 
мерооахот сето тоа да го има а друго ништо, против законот 
да не му се зема".5)

Со ваквото вклучувавье на иэворниот текст во излагавьето 
на наставникот не се губи време, не се црекинува текот на пре- 
давањето, а многу се добива во живоста, конкретноста и увар- 
ливоста. Предававьето добива во научност, обоено е со јазикот 
и колоритот на епохата, а на учениците им е разбирливо и ин
тересно1.

2) Ползувањето на изворниот текст на часот на об работ- 
ката на ново градиво надвор од излагањето на наставникот 
е честа појава бидејќи тоа му е најлесно на наставникот. На 
овој начин текстот најчесто се користи на крајот од обработка- 
та на наставникот на новата наставна единица. Наствниците 
грешат што за ваквото користење на текстот малку се подгот- 
вуваат и затоа тоа дава мал ефект. Надвор од излагашето на 
наставникот текстот може да се користи исто така на два начи
на: а) како увод во излагавьето нановото градиво на почетокот на 
часот и б) како дополнение на номинатото градиво за време на 
повторувањето на завршниот дел на часот. Како увод во нова
та наставна единица текстот може да го замени стандардното 
уводно повторување на порано минатото традиво коешто е 
поврзано за новата наставна единица. Еве пример: За BpieMe на 
юбработката на наставната единица во VII одделение на основ- 
ното училиште ,уСрбија од 1878 до 1903 година“, наместо воо- 
бичаеното повторувавье на градивото за Србија во периодот од 
1876 до 1978 година, наставникот може да ш ростави следното 
прашање: „Kora Србија доби признание за незавионост“ ? И на 
одговорот на ученикот кој гласи „на Берлинскиот конгрес 1978 
г.“, наставникот вели: „Ке ги прочитаме главните одредби на 
Берлинскиот договор за Орбија“. Тогаш се пристапува кон чи- 
тавье на: 34, 35, 39 и 41 член од Берлинскиот договор, а потоа 
тие се коментираат.6) Потоа наставникот го утврдува значевьето 
од добивавьето на независноста за понатамошниот развиток на 
српската држава и пристапува кон обработката на новата нас
тавна единица „Србија од 1878 до 1903 година“.

На завршниот дел од часот за обработка на нов нас- 
тавен материјал текстот може да се чита и комантира

5) Истото, стр. 71.
6) Миодраг Драгутиновиќ и Јован Милиќевиќ, наведениот труд, стр.

87, 88.
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во текст на вообичаеното по1вторување та градивото мй- 
нато на часот. На пример: кога наставникот ja обра
ботал наставната единица „Србија од 1878 до 1903 го
дина'', тој за време на повторувањето на минатото гра- 
Д1ИВО на завршниот дел на часот го поставува следното прашање: 
„Во што ое огледа австрюфилската надаорешна политика на Ми
лан Обреновиќ“ ? На одговорот на ученикот кој гласи „во зак- 
лучувањето на Тајната коквенција на Србија со Австро-Унга- 
рија 1881 година“, наставникот вели: „Ке ш  прочитаме одред- 
бите на Тајната конвенција кои се наоѓаат ово вашата историска 
читанка“.7) По читањето, наставникот го коментира текстот со 
учениците и се изведува заклучок за нејзиното значење. Со ваков 
начин на ползување на текстот пропрашувањето се конкретизира 
со изворан документ при што документот може да се анализира 
и подетално. Наставникот може понекогаш да бара учениците 
да го репродуцираат во целост на часот прочитаниот текст, но 
почесто изворниот текст се анализира по цат на конкретни пра- 
шања од страна на наставникот. За време на ваквото ползување 
на текстот наставникот треба да ги објаони термините и помалку 
познатите изрази, а може да се дадат и повеќе податоци за са- 
миот извор и личностите кои во него се спомнуваат.

3) Ползување на изворниот текст на часовите за повтору- 
вање и утврдување на минатиот наставен матери]ал.

Наставниците мошне ретко го пзрактикуваат ова иако ча
совите за таа намена се многу погодни. На овие часови извор
ниот текст може да се комбинира со усното поовторување на 
градивото кое го прават учениците и со проверување на совла- 
даноста на темата ко ja наставниците можат да ja оценат. На 
пример: Наставната тема во VII одделение на ооштвното учи- 
лиште „Револуцијата 1848/49 година во Европа и кај Јужните 
Словееи и нивните соседи“ добро може да се утврди на след- 
ните изворни текстови од историската читанка за VII одделение 
на основного училиште: „Востанието во Париз“; „Револуцијата 
во Виена “; „Прогласувањето на независноста на Унгарија“; 
„Барањето од 25 март“; „Мајското собрание на војводинските 
Срби“ и „Словенците во револуционерната 1848 година“8). На- 
чинот на ползувањето на текстот при ваквото повторување на 
градивото е сличен на опишаното ползување на текстот на кра- 
јот од часот за обработка на нов наставен материјал. Разликата 
се состой во тоа што ученичките одговори комбинирани со ко- 
ментари на текстот можат да се оценуваат.

4) Посебно дидактично значење има анализата на историс- 
киот документ на посебен час по историја

Како и во порано опишаните постапки при ползувањето на 
изворѕниот текст и анализата на документите, учениците ги

7) Истото, стр. 89, 90.
8) Истото, стр. 61—66.
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конкретазйраат, прошируваат и продлабочуваат своите знаења 
од историјата. Но, во постапката при анализата на документите 
тоа не е основно, туку е битно упатувањето на ученикот во еле- 
мантарните методи на научного истр ажување во историската 
наука. Учениците со (анализата на документите треба да соз- 
наат дека ползувањето на докумантот како историски извор е 
битно обележје на научната работа во историографијата. Покрај 
тоа, со анализата на документот ученикот може еа јдобро да ja 
почувствува посебноста на епохата, со што се ослободува од 
модернизации] ата на карактеристичните за него претстави за ми- 
натото. Со анализа на документот учениците максимално ги 
ангажираат своите умствени способности, а эаклучоците кои 
ги изведуваат врз основа на таа анализа се врв на интелектуал- 
иата дејност на часот по историја. Со успешната анализа на до
кументите учениците на најдобар начин го совладуваат историс- 
ната дејност на часот по историја. Со успешна анализа на до
кументот може да се врши само ако йа часот се обезбеди до- 
волно време. Добро би било наставникот во својот годишен 
план на работа да предвиди и извесен број на часови за анализа 
на историски документа. Часот за анализа на историски доку
мента треба да се организира после обработката на одреденото 
поглавје, кога учениците го согледале поширокото историско 
градиво во врска со документот ко]што ќе се анализира. Пас- 
тавникот треба однапред да ш  извести учениците кога ќе се 
врши анализа на документот и да ш  задолжи да го прочитаат 
докумантот и да размислат за него. Анализа на документите 
може да се врши уште во VI одделение на основного училиште, 
а во подоцнешните одделенија ее почесто. Каква е постапката на 
наставникот за време на анализата на документот ќе ja  прика- 
жеме на примерот на Хатишерифот за автономија на Србија од 
1830 година.9) Анализата на документот се врши во три фази, и 
тоа:

а) Наставникот ќе ги извести учениците за потеклото на 
документот, неговата намена, значење, како и за збирката во 
која е издаден. Тоа известување за документот, по правило, 
треба да биде кратко, бидејќи на часот се анализираат само- нај- 
значајните документи, чија што историска заднина е објаснета 
на учениците на претходните часови. Понекогаш е доволно за 
документот да се прочита само уводното објасиување кое што е 
даденю во историската читанка или збирка во ко ja што е об- 
јавен документот. За Хатишерифот од 1830 година доволно е 
наставникот да ja прочита уводната реченица од историската чи
танка за VII одделение на основного училише, која гласи: „Приз 
авањето на внатрешната самостојност на Србија е засновано 
на Хатишерифот кој на Србија и ja  доделил турскиот султан 
Махмут-кан во 1830 година. Еве ги најзначајоаите точки од

9) Истото, стр. 40, 4L
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OBioj документ“. Понекогаш е потребно наставникот со прашаньа 
да провери дали учениците га запомниле уводните известувања 
за документот бидејќи тоа е важно за нивната психо лошка мо- 
тивација во поватамошната работа при анализата на доку
ментот.10)

б) По уводните известувања се пристапува кон читање и 
анализа на поедини ставови од документот. Треба да ее нагла- 
си дека документот ретко се чиха во· цел ост бидејќи ое изоста- 
вуваат делови со споредна содржина. Така, за време на анали
зата на Хатишерифот од 1830 година ое анализира само дел од 
преамбулата и членовите: 1,2,3,4,5,6,7, И и  15 како најзначајни 
делови на документот. Најдобро е кота текстот на документот 
го чита лично наставникот, но може да го читаат и ученици, 
ако за тоа се одаапред подготвени. По читагьето на секој став 
(точка) се врши анализа на текстот со поставување прашања на 
учениците од страна на наставникот. На пример1: по читањето 
на дел от на преамбулата од Хатишерифот од 1830 година, ко ja 
гласи: „Со оглед на тоа што српскиот народ даде доказ за сво- 
јата вериост на мојата висока Порта, предмет на мојата царска 
наклонетост е што сакам да га усвојам неговите молби на праве
ден и пошден начин за да га зголемам средствата за неговата си- 
гурност. Споредтоа, бидејќи за тоа е постигната спогодба со срп- 
ските депутата во Цариград, е р1ешено ова“. Наставникот ќе по- 
бара еден ученик да го репродуцира прочитаниот текст од пре
амбулата, а потоа ќе постави прашање:

— Дали е вистинско тврдењето' дека султанот го издал Ха
тишерифот поради докажаната верност на српскиот народ и 
поради своите желби да ja подобри неговата благосостојба? Тре
ба да следува одговор на ученикот дека вистината се состой во 
потполно спротивните факта, бидејќи српскиот народ во двете 
големи востанија га извојува правата коишто аултавот мораше 
да га потврди со Хатишерифот. Вистината е значи спротивна 
од султановото тврдеше бидејќи Хатишерифот е издаден после 
упорната петнаеоетгодишна борба ра српскиот народ во која на 
Србија и помагаше царска Русија. Таа борба (го чинеше орпски- 
от нард огромни материјални жртви. Потоа следува прашање 
на наставникот:

— Па зошто во Хатишерифот се ваведува оноа хпго е 
спротивно на историската вистина? Треба да следи одговорот 
на ученикот кој отприлика гласи вака: Султанот, така пшпува 
во Хатишерифот, за да би го эачувал својот царски престиж, 
бидејќи не можел да ja  прифати тезата дека српската paja, со 
помош на странски сили, го натерала на отстапки.

10) Тие податоци покрај називот на документот треба да го содр- 
жат и времето на неговото настанување и името на авторот и корисни- 
кот на документот, називот на збирката на изданието итк.
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Сличено се постапува и при анализата на секој член. Пра- 
шакьата на наставникот треба да бидат конципирани така што 
учениците да би можеле да ja  сфатат суштината на одредениот 
став на документот; критички да му приоѓаат на тврдењето во 
документот к да ja сфатат разлйката помету нормативните од- 
редби на документот и вистинската состојба за ко ja говори нор- 
мата. Откако се цроанализира секој став на документот настав- 
никот утврдува дали учениците го сфатиле текстот на докумен
тот <во целюст, а потоа преминува на третата фаза на работа со 
документот.

в) Загслучоци врз основа на анализата на документот

Во оваа фаза на работата на анализата на документот нас
тавникот го утврдува следнюто: кои ставши (одредби) на доку
ментот се нај значај ни и во што е суштинското значење на до
кументот. Кратко формулираните заклучоци за тоа можат да се 
испишат ка таблата или да им се издиктираат на учениците за 
да ги зтпишат во своите бележници. По примерот на анали- 
зираниот Хатишериф од 1830 година, тоа би изглодало вака: 
наставникот ќе запраша кои се најзначајните членови на Хати- 
шерифот? Учениците, служејќи се со текстот од историската 
читанка, ќе одговорат дека тоа се 2 и 3. член, во кои што се од- 
редува дека Милош Обреновиќ ie цризнат за наследен кнез 
на Србија кој самостојно „управува со внатрешните работи на 
земјата во договор со Ообранието на народните старешини“. Нас 
тавникот ќе го постави прашањето: Дали признавањето на нас
ледного кнежевско достоинство било само гаранција на власта 
на кнезот Милош или: тоа имало значенье за цврстината на »авто- 
номијата на Србија“? Одговорот на учаникот треба да гласи: 
Наследного кнежевско достоинство било мошне важно за Ср- 
бија, бидејки оиевозможувало Турција да се меша во изборот на 
кнезот на Србија. Тоа, значи, било еден од темелите на српската 
автономија.

Ваквата анализа на документот може да ги ангажира сите 
ученици и да придонесе кај нив да се развијат: логичното ра- 
оудување; критичноста и историското резонирање. Уште е по- 
добрю, ако анализата на документот се поврэе со домашната за
дача на учениците, која може да се состой во следното:

— во својата историска читанка учениците да најдат до
кумент сличен на содржината на тој или на друг народ. Во 
случајот што го* анализиравме таквиот д!0кумент може да биде 
текстот на Хрватско-унгарската спогодба.11) Учениците треба да

в) Миодраг Драгутиновнќ и Јован Милиќевиќ, наведениот труд, 
стр. 106.
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ги употребат тие документа и да забележат кои се сличностите 
и разликите помету нив;

— учениците да пронајдат во ендиклопедијата или во не
кое историско дело податоци за личностите коишто биле творци 
на анализираниот документ, како и личности кои што биле ко- 
рисници на тој документ;

— да пронајдат податоци за местото каде што документот 
е донесен и објавен; податоци каков одглас предизвикал доку
ментот во јавноста, јавното мислење и слично;

— учениците да пронајдат ликовни прилози (во врска со 
документот и да пронајдат историски научни или научно-попу- 
ларни дела во врска со документот итн.

Кота анализата на документот е поврзана со домашната за
дача на ученикот, тогаш таквиот начин за работа значи макси- 
мално ползување на текстот во наставата по историја со кое се 
негува самостојната работа на учениците што е и најважната 
задача на секоја настава. Со ваквата анализа на документот се 
постигнува врв во мисловната активизација на учениците во нас
тавата по историја.

Од досега наведеното може да се заклучи дека ползувањето 
по· историја она што е експериментот за 1наставниците по предме- 
вање на наставата по историја. Изворниот текст за наставникот 
по нсторија е она што експериментот за наставшщите по пред- 
метите од области на природиите науки. Изворниот текст, поната- 
му, е основно средство со кое се докажува точности на заклучо- 
ците во историската наука, a знаењата, умеењата и навиките 
на учениците здобиени во работата со текстот стануваат нивна 
трајна сопственост.
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