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3Ä МЕСТОТО HA СПОМЕН — MY3EJOT HA ЦК КПМ ВО
ТЕТОВО ПРИ ОБРАБОТКАТА HA РОДНОКРАЈНАТА 

ИСТОРИЈА BO ТЕТОВО И ТЕТОВСКО

За важноста на роднокрајната историја во наставата по
историја

Изучувањето на роднокрајната (локалната) историја има 
свои (психолошки, педагошки и дидактички) предности. Во прв 
ред за да го проширува и конкреиизира материјалот, да созда- 
ва ггојасни слики и претстави за минатото. Таа ce смета како 
еден од изворите на знаењата — мотивирани и од тоа што таа 
историја е „присутна“, речиси, катадневно (во наишот град, 
село или воопшто во родниот крај), со спомениците, историс- 
ките места; музеите и другите локалитети. Тие просто ни ce 
наметнуваат со своето постоење и прнсуство, за да ce интереои- 
раме и да знаеме за нив и како мементо на минатото...

Со изучувањето историјата на родниот крај, учениците 
ce здобиваат и со одредени ликовни претстави, во чиј процес 
на сфаќање и осмислување произлегува развивање на исто 
риското мислење, втемелено врз основа на конкретни, јасни, 
правилни и пооитимални претстави за минатото; имено, кај 
учениците ce прошируваат видпците, нараснува рамништето на 
знаењата односно на оппггото образоваеие, на интелектуално- 
то издигнување и др.

Дидактичките предности и вредности на роднокрајната 
историја ce изразуваат во тоа што многу наставни принципи 
ce сочетуваат и застапуваат, односно ce земаат како раковод- 
ии. Ученикот ce чувствува реално како субјект во наставниот 
процес. На пример, кај него од помала психофизичка возраст 
првите претстави за светот, за природата и општеството, ce 
формираат со тоа што го опкружува, со тоа што тој секојднев- 
но ш среќава и набљудува, од домот, ш колото , околината. . . 
за врз иив да ce прошируваат старите знаења, претстави, иои- 
ми и надградуваат нови.. . .  Но, јасно е дека со учениците тре-
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6a паралелко да се обработува односно учи материјалот н за 
другите настани, на пример, од историјата на HOB и Реозолуци- 
јата, без да ce чека, т.е. најиалред да ce изучува историјата 
на пример за Тетово или Тетовско во HOB, па ххотоа да ce учи 
за историјата на HOB во целина, т.е. за битките на Неретва, 
Сутјеска, за Февруарскиот поход, за Мајско—јунската офанзи- 
ва и сл. Имено, тоа донекаде потсетува и на погрешното ста~ 
новиште и на големиот мислаител и педагог Ж. Ж. Русо, спо 
ред кој Емил најналред би требало физички да зајакне и инте- 
лектуално да созрее, па потоа, дури во 14—15 годишна воз- 
раст да отпочне да ja изучува историјата!

Со родиокрајната историја пред учениците поставуваме 
конкретна цел за идната работа; вршиме избор на привлечен 
материјал; применуваме несекојдневни п о д р у г и  методи, фор- 
ми и средства, односно друг дидактички материјал; го поврзу- 
озаме новото со тоа што е веќе познато на учениБјите, односно 
посебно со мотивација и побудување чувство ;на „очекување 
на новото“; задоволство кога тие — учениците с а м и  ќе дој- 
дат до успеси, резултати; ce поттикнуваат кон творештво; фор- 
мираме сознание за потреба од проширување и продлабочува- 
ње на нивните знаења; ce засилува рштересот и љубовта кон 
предметот и воопшто кон науката...

Роднокрајната историја значи и примена на наставнонот 
принцип на трајноста на здобиените знаења, зашто впечатоци- 
те, доживувањата на историското место, стануваат трајни, не 
ce забораваат целиот живот. Натаму, со изучувањето на ло- 
калната историја ce иостигнува најдобра нагледност — иепо- 
средно восприемање: ce формираат такви претстави, кои слу» 
жат за оформување на реални поими и логички расудувања. 
Зашто, на пример, претставите по географија, биологија, физи- 
ка и другите наставнји дисциплини од природните науки, може 
релативно лесно и брзо да ce формираат и сфатат, благодареј- 
ќи на директвото набљудување на природните појави, закони- 
тости, процеси и др. Меѓутоа, кога ce работи за минатото (кое 
не ce повторува и не сме во состојба да го набљудуваме) неоп- 
ходни ce реални историски објегсш. предмети и сл. т.е. оние 
материјалии остатоци од дотичното минато, со помош на кои 
кај учениците ќе можеме да создадеме основни, реални и п о  
целоони претстави за изминатите настани, за нивните личности 
и воопшто за изминатото време, било од родниот крај, за ма- 
кедонскиот народ односно за историјата на југословенските на- 
роди и народности na и на делото човештво. A еден од најпрИ“ 
мерните и остварливите начини да ce набљудуваат траште од 
м и н а т о т о ,  ни пружаат заправо остатоците во родниот крај, 
Имево, . во родииот крај живееле, ce бореле, граделе, луѓе- 
то од минатото. Остатоците од нивниот живот, од шввната бсзр- 
б а ... може да ви. раскажуваат многу нешта за нив, за нивната 
борба... “
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Исто така, преку роднокрајната историја во голем степен, 
ако не и оптималио, го пр!имануваме и наставниот принцип на 
активноста и на самостојната работа на учениците, како и прин- 
ципот на примената на здобиените знаења во животот, однос- 
но доврзување на наставата со животот. Зашто катадневниот 
„допир“ на младите со минатото, придонесува за иивни разми- 
сли te сфаќања на реалноста во својата средина како на резул- 
тати на историскиот развој и достигања. Имено, погледите на 
ученицитег меѓу другото, ce насочуваат и кон практиката, кон 
тоа што е создадено од луѓето, што cera ce гради и што прет- 
стои да ce гради. Исто така, новите генерации осознаваат како 
старите со подигнување споменици, спомен—обележја, сшомен 
—музеи и  др.; ce оддолжуваат ка оние кои ce бореле и ги дале 
своите животи за слободата и независноста, за псдобар живот на 
сегашнкте и идните поколенија. Сето тоа влијае кај учениците 
да ce развива и оиштествениот интерес кон средината во која 
тие ce родени, растеле, работат и живеат, да имаат активен од- 
нос кон неа.

Допирајќи ce на воспитното значење на роднокрајна- 
та историја наспомнуваме дека таа го развива и интересирање- 
то кои делот од татковината во која ученикот живее и во кој 
своевидно ce одразува историјата на македонскиот и на сите 
југословенски народи и народности. При тоа кај воспитаникот 
ce ф!ормира правилен однос кон тоа што значат поимите за 
родниот крај, за потесната и пошироката татковина. Според 
тоа, иознавањето историјата на родниот крај има значајна уло- 
га во воспитувањето на југословенскиот социјалистички патрио- 
тизам. Во тоа таа има суштествеио значење.

Општо земено, во поглед на горното и нашава тема, еден 
историчар — методаст (A. И. Стражев) ce изјаснува дека без 
роднокрај|Ната историја и роднокрајните екскурзии, не би мо- 
жела да ce организјира и обработува наставата по национална 
историја.

A што ce однесува за куќата на Јовановци во Тетово, ко- 
јашто е една од мошие ретките и значајни спомен—музеи во СР 
Македонија, таа може да ни „раскажува" многу за минатото 
на овој крај од времето на НОБ.

Посетата на овој спомен—музеј е од посебна важност, 
особено- за пониските учеиички возрасти, т.е. кај оние кај кои ce 
формираат п р в и ч н и т е  претстави за историското мииато, 
кои ce без животно искуство и без коккретни претставѓи за 
минатото вклучувајќи ja  и HOB и Револуцијата, дотолку што 
најновата историја, посебно Народноослободителната борба во 
родниот крај (Тетово (И Тетовско) пружа извонредно богата и 
разновидна воспитнѓо-образовна содржина. Така, при посетата 
на овој објект кај учениците ce формира поодредена претста- 
ва дека тука, во таа куќа, во таа соба, ce одржал историски
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настан, формирана е КПМ, конституиран е нејзиниот Центра- 
лен комитет, кој ja одржал својата ггрва седница, на која ce 
донесени важни решенѕија за еатамошниот развој на Востание- 
то, на НОБ, a тоа „станало" во родниот град — Тетово, во мо- 
јот родеи крај, Тетовско.

Со таквиот приод историјата на HOB е поблиска, таа не 
е апстракција, дел од неа ce одвивал и овде. Имено, настани- 
те сврзани со куќата на Јовановци во таа смисла е конкретен — 
условно речено — и нагледен пример, за дриврзаноста на наро 
дот кон КПЈ, Партијата, потоа и за организаторите на оруже- 
ната борба, за комунистите, за силата на КПЈ која го органи- 
зирала состанокот и будно бдеела и го осигурувала неговото 
непречено одржување и безбедноста на дел од партиските ра- 
ководители и раководителите иа НОБ во Македонија, на че- 
ло со делегатот на Врховниот штаб на HOB и ПО на Југосла- 
вија Светозар Вукмановиќ Темпо. Ученидите cera имаат и п о  
јасни сфаќања за тоа што е конспирација и како истата била 
дредуслов за делувањето на движењето, овде во случајов, во 
окуДираните градови, нотоа како ce одвивале акциите и деј- 
носта на НОД и во окупираните делови на земјата, посебно во 
градовите. Односно овде ce формираат и поконкретните прег- 
стави дека борбата кај нас ce водела и во окупираните делови 
на земјата, во градовите, a ие само на слободната територија, 
за илегалната партизанска борба и за поддршката на народот 
и за силата на Партијата која имала поддршка сред масите, 
кај народот, за масовниот белег на Народноослободителната 
борба и др.

Значи, едно од мошне ефикасните средства и начини да 
ce „набљудува“ минатото... ни пружаат историските објекти 
како остатоци од минатото во родниот крај. Cera „минатото 
е околу нас“ — ние можеме делумно да „го видиме“, да ce 
„допреме непосредно до него", односно и cera „минатото 
кое cè повеќе ce оддалечува... стан^пва и натаму б л и с к о  до 
Yчениците “ (Кардов).

Што ce однесува пак за учениците од понапредната пси- 
хофизичка доба; меѓу друтото, можеме да укажеме дека нас- 
таните сврзани со Спомањмузеј от .во Тетаво, овозмажуваат од- 
носно го поттикнуваат и инспирираат наставникот кон плани- 
рање и остварување разновидни вончасовни активности по ис- 
торија. На пример, при посетата, во самиот објект, ученици- 
те (со своД реферати или соопштенија и други творби) можат 
да ги изложуваат своите резултати од истражувањата што са- 
ми или групно — со помош на наставиѓикот — ги вршеле овр- 
зано со: историјата на КПЈ, КПМ; формирањето на КПМ, и 
Првата седница на ЦК КПМ, за политиката на нашата Парти- 
ја по националкото прашање во текот на HOB, и порано, ce 
разбира, како и од проучувањето одделните прашања од исто- 
ријата на HOB и Револуцијата во Тетово и Тетовско, посебно
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на настаните кои претходат, или ce последица по формирање- 
то на КПМ, односно по префрлањето тежиштето на воените 
дејствјија во Западна Македонија; или да ги проучуваат и из- 
ложат биографиѕите и улогата на одделни личности — борци, 
како и на првите членови на ЦК на КПМ; или историјата на 
Шпанскиот партизански одред итн. Исто така, треба и може 
да ce организира активно учество на учениците — средношкол- 
ци ©о одбележување јубилеите — прославите на најновата ис- 
торија на македонскиот народ, сврзани со настаните во Тето- 
во и Тетовско, со формирањето на КПМ; организирање на тра- 
диционална посета на Спомен-музеј от секоја година на денот 
кога е формирана КПМ, односно кога е одржана првата сед- 
ница на ЦК на КПМ итн, итн.

За примената и на друга форми и ередетва пр® обр аботата  на 
роднокрајната историја — со посебен осврт на користењего 

на Спомен—музејот на ЦК КПМ

Училиштето, a иред cè наставата ио историја, во изучува- 
њето минатото на родниот крај има посебна улога, зошто ги 
инспирира настаовниците и им овозможува откривање, речиси, 
иа неброени можности за примената ка разните форми и сред- 
ства и активности за таа цел.

На пример, во колекционерството т.е. собирањето исто- 
риски материјал, поврзан со тоа минато, со користењето за таа 
цел споменидите од материјалната култура, на оригиналните 
документи, на сеќавањата на современиците, активистите од 
НОД во родниот крај, или од страна на предметните наставни- 
ци ce насочува и запишување сеќавања, песни, легенди, соби- 
рање на стари фотографии и др,

Познат е фактот дека наставните содржини од роднокрај- 
ната историја не можат да ce предвидат ниту да ce конкрети- 
аираат во наставните програми по исторсија. Но, затоа пак, 
секое училиште и настасвниците по соодветните наставни дис- 
цигшини респективно и по историја, ce должни, според локал- 
ните прилики и услови, тоа да го сторат како на макро, така 
и на микро план. Независно од оваа теоретска поставка, нас- 
тавниците — историчари во Тетово и Тетовско, при годишио- 
то планирање на наставната работа по историја, треба да пла- 
нираат одреден вид наставни часови и вончасовни активнос- 
ти низ кои ќе биде обработена историјата и развојот на HOB 
и Револуцијата во Тетово и Тетовско, особено 1943 година, 
посебно наставите сврзани со формирањето на КПМ, ce разби- 
ра и со посета на Спомен— м узе јот  н а  ЦК КПМ во градот, 
Последново дотолку што формирањето на КПМ и развојот на 
HOB во Македонија во 1943 година е и програмски предвиде- 
но како наставна тематика (содржина). Значи постои и наста-
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вен материјал од лаколната историја, кој што ce наоѓа и во 
наставните програми и во учебницјите по историја (во пријрач- 
ниците), така што наставникот кој што ja изведува наставата 
по историја во Тетово и Тетотско, ќе мора/ односно е должен 
да ja  обработува роднокрајната историја, односно да го пред- 
види во годишното плавирање иа наставната работа и KopiHc- 
тењето на овој објект!

Секако, при планирањето, односно обработката иа исто- 
рискиот материјал, сврзан ео Спомен—музејот на ЦК КПМ, 
од 'предметниот наставник по историја ce бара конкретизаци- 
ја, односно -и з б о р и о с м и с л е н о  искористување на мес- 
ниот историски матернјал, подетално изучување и обработка 
историјата на формирањето на КПМ, поврзано и со развојог 
на HOB во Тетово и Тетовско, во Македонија и пошироко. 
Нужно е исто така и предаидување облиците на школската и 
вончасовната активност низ кои ќе биде обрабртуван материја- 
лот од роднокрајната историја.

При тоа треба да ce имаат предвид некои наспомнувања.
Имено, содржините од lîCTopHjaTa на родниот крај, не тре- 

ба да бидат обработуваж така што историјата на нашите na
po ди и народности и посебно историјата на македонскпот на- 
род да ce подредува на локалната.

Таму каде што е потребно и можно, треба да ce корис- 
тат месните историеки податоци или како илустративен мате- 
ријал или со цел да ce хсонкретизирa историјата иа иапште на- 
роди и народности, односно историјата на македонскиот на- 
род, V - . . ■■

Во врска со тоа ce поставува и едно мошне индикативно 
прашање: како треба да ce обработат наставните содржини кои ce 
од капитално значење — како настан, историско-револуционе- 
рен чин, a тоа може да биде и историска личносг и др. од ис- 
торијата на нашите народи и народности или од историјата на 
македонскиот народ, но кои истовремено станале и д е л од 
роднокрајната историја, како што е случајот и со формирање- 
то на KUM ii одржувањето иа Првата седница на ЦК на КПМ 
во Тетово..

Според теоретичарите на методиката на наставата ио ис- 
торија за нашиот случај извлекуваме заклучок дека разработ- 
ката на ова крупно историско прашање, односно собитие, по- 
врзано ca овој град — во случајот со Тетово — мора да биде 
во прилична мерка „детализирана и конкретна“.

За да бидеме појасни и конкретни, ќе ce послужиме со 
една аналогија.

На пример, наставеиот материјал за акцијата на Прилега 
скиот партизански одред и воопшто за востанието на македон- 
скиот народ на 11 октомври 1941 година, мора од наставници- 
те овр Прилеп да биде обработуван поинаку одошто во други- 
те градови, односно места во Македонија па и во тетовеките
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учзилишта. Имено во Прилеп им ce познаДи на учениците мес- 
тата, секој објект, реон, зграда во градот кои ce поврзани со 
настаните од 11 октомври 1941 г. За тие ученици (во Прилеп) 
зборовите иа наставникот по историја, за настаните сврзани 
со 11 октомври, односно за тој настан, не ќе бидат само одре- 
дена фактографија или вербален расказ, туку и определена 
слика, визуелна претстава. Зашто вербалното тука ce поврзува 
истовремено и со познатите објекти кон биле цел на напад 
или улици и објекти по кои тогаш ce движеле партизаните. 
Тие објекти во претставите на учениците, ќе бидат исгшлнети 
со одредена содржина и ќе ги надополнат во детали настаните 
околу востаничкиот чин во Прилеп на 11 октомври 1941 годи- 
на. Cera зградите, улиците „оживуваат“, расте агнтересот кај 
учениците, Јасно е дека како резултат на совиаѓањето на мес- 
тото на настаните, во кое ce наоѓаме, времето на подвизите, 
на хероиката, станува п о б л и с к о ,  п о о п и п л и в о ,  a тоа е и 
природно, тоа уште повеќе ги возбудува учениците, кај нив 
„се засилува чувството на гордост за своите дедовци и татков- 
циа (Карцов).

Оттука е сфатливо дека обработката на настаните за 11 
октомври 1941 година, во Тетовско било во основното или 
средното училиште ќе биде помалу конкретна, отколку што 
тоа е нужно во Прилеп!

Затоа, пак, прилепскигге ученици, не ќе ги примат во де- 
тали околностите, времето и драматиката околу тоа што ce 
случувало iBO Тетово на 19 февруарк 1943 година, односно за 
материјалот поврзан со предисторијата на формирањето на 
КПМ и за првиот состанок на ДК КПМ во куќата на Јованов- 
ци, односно не ќе можат да ce соживеат — како нивните дру- 
гари Тетовчани — со треперливите мигови, кога и како ce ор- 
ганизирал и одржувал првиот состанок на ЦК КПМ во Тето- 
во 1и да го учат тоа на самото место, и во просториите во ку- 
ќата на Јовановци во Тетово!

Со изложеното ce наметнува и прашањето: што оо оста- 
натите напш краишта и места во вакви и слични случаи? Се- 
пак? треба да ce има предвид дека многу краишта и населби 
или подрачја во нашата земја (и во СР Македонија), ce свиде- 
тели на историските настани од значење за севкупната историја 
на македонскиот народ или од општојугословенското значење. 
Неза1Висно од тоа што тие настани ce случувале далеку, не на- 
секаде, со родиокрајната историја и другите градови и места, 
тие треба да го н а ј д а т  с в о е т о  место во наставниот процес 
и органски да ce вткаат во таа историја. Со други зборови ce- 
кој таков настан или личност треба да го иајдат своето п о ч е с -  
н о место во наставниот процес, кога станува збор за обработ- 
ката на исторшјата на македонскиот народ, односно и истори- 
јата на југословенските народи и народности и при обработка- 
та на роднокрајната историја. Таа мора да биде богата со де-
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тали во оние училишта кои ce наоѓаат во дадените места, кра- 
ишта каде одредевите настани ce случувале одиосно ce повр- 
зани со дејноста ш на одредеви историски личности. На при- 
мер, од поранешната историја во Малешевијата и Пијанечко 
(Делчевско) такво соодветно и слично место заземаат Разло- 
вечкото и Кресненското востание, како и ликовите на Дедо 
Иљо Малешевски кли Димитар Поп Георшев — Беровски, или 
Битола и Бктолско со Илинденското востание, со Младоторс- 
ката револуција, Крушеео со Илинден — Крушевската репуб- 
лика и личноста на Никола Кареоз, Питу Гули и др., потоа Ку- 
маново со Карпошовото востание, a да не ги споменуваме и 
другите наши градови и регии Охрид, Струга, Кичево и други 
слични прихмери.

Во врска со ова, логички ce наметнува и прашањето за 
соодносот на различните ареи или кругови при изучувањето 
на историјата на родниот крај. При тоа е потребно да ce анма 
предвид следното правило: колку е поблизок фактот кон мес- 
тото каде живееме (улица, реон, град, околина, или регија и 
сл.) треба поподробно да ce задржуваме на фактот — настанот. 
Но, ова правило треба да биде дополнето и со укажување де- 
ка поподробното осветлување на фактот, не треба да биде 
сразмерно на близината на фактот со улидата, реонот, гра- 
дот и сл., во кој што живееме. туку со неговото т.н. и с т о р и -  
с к о  д о с т о и н с т в о  (т. е. со историската вредност на фак- 
тот во минатото!). Тоа треба да ce има предвид и со нашата 
тематика т. е. со местото што го ùævîa обработката на форми- 
рањето на КПМ и настанот што ce случил во Тетово, поврзан 
со Спомен—музејот на ЦК ЈШМ!

Имено станува збор за количеството на материјалот што 
треба да го дозираме, кој не треба да ги нарушува и с т о р и с -  
к и т е  п р о п о р д и и  т.е. да не ги преувеличува месните фак- 
ти »во општиот од на историскиот развој...

Потребно е да напоменеме дека разликуваме два вида ча- 
сови на кои ce реализира роднокрајната историја: часови па 
основниот гсурс, кога роднокрајната историја ce искористува 
во осмислена и органска врска со изучуваните г л a в н и нас- 
тади и појави, и часови — посебно посветени за обработка на 
роднокрајиата историја.

Имено, при npiB H O T случај, односно при првгите часови, 
локалната историја може да служи и како илустративен мате- 
ријал, материјал за конкретизирање на основните воспитио- 
образовни задачи на темата на наставниот час или како допол- 
нување на основниот материјал, било во воведот кон темата 
иа часот; или на основната обработка на темата на часот (ка- 
ко што е во случајов со оваа содржина за која укажуваме — 
„Формирање на КПМ и развојот на Востанието во Македони- 
ја во 1943 година; или „11 октомври" во Прилеп и сл.).
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Во вторите видови наставни часови т.е. на оние кои ш> 
себно ce посветуваат на обработката на локалната историја, ce 
разбира, целосно ce обработува иеторијата на родниот крај. 
Tue часови ce планираат тематски и временски односно ce оп- 
ределуваат при планирањето на годишната работа по предме- 
тот историја, во почетокот на учебната година, при тоа ce оп- 
ределува вивната тематика, времето кога тие часови ќе бидат 
одржани ii др.

A кога станува збор, за формирањето на КПМ, овме ча- 
сови трвба, односно би морало да ce планираат, организираат 
и одржуваат секоја учебна година, овде во Тетово и Тетовско. 
Имен'0 , на ова Hè обврзува и самата историја, како и постое- 
њето на овој мошне интересен, привлечен и редок објект, — 
Спомен—музеј от на ЦК КПМ.

Обработката на роднокрајната историја, сврзана со сио- 
менатите настани, може да ce врши и низ одломките од нас- 
тавните часови, пред cè во рамките на вончасоозните дејности 
по историја со формирање и шгсолски круж оццг групи, гслубоеи 
и сл., за проучување минатото на родниот крај, кои може да 
бидат во училиштата за насочено средно образоваЈнјие или при 
самиот Спомен—музеј на ЦК КПМ. Ce разбира, постојат и 
други форми за оваа цел.

Програмага за работа на овие кружоци треба да биде раз- 
новидна, во зависност од условите и местото, во случајов про- 
учувањето на развојот на HOB во Македокија? во Тетово и Те- 
товско и тоа во вид на задачи, a нивната реализација може да 
биде и во вјид на групен облик на обработката на роднокрај- 
ната историја, потоа со посети и на други историски места 
и сл.

Вид вончасовна работа сврзана со обработката на родно- 
крајната историја на овој крај# со Спомен—музејот на ЦК 
КПМ, може да бјиде и уредување на музејско катче во учи- 
лиштето, посветено на историјата на HOB во родниот крај. 
Меѓу другото, тоа подразбира набавување додатни орр!Гинали 
или когши на разновиден материјал (предмети, фотографии, 
текстови, записи од сеќавања, снимени на магнетофонска лен- 
та, касетки >и др.) за формирање на школски музеј — посветен 
на оваа и тесна и широка историска тематР1ка.

Работата околу собирање материјал и подредувањето на 
ова музејско школско катче односно на школскиот музеј, по- 
крај збогатување на фактографијата за историјата на овој 
крај, како од времето на НОБ, така и за исторјијата на КПЈ и 
КПМ и сл. има и друго значеше. Имено, збирката ќе ja има 
својата двојна дидактичка функција: таа ќе служѕи за конкре- 
тизација на о п ш т о т о  и ќе содржи односно презентира низа 
податоци за п о с е б н о т о  (специфичиото) за крајот, околи-

25* 387



ната, кога ce обработува историјата на Народноослободителна- 
та војна и Револуцијата — воопшто и кога ce посоветува вни- 
мание претежно на роднокрајната историја.

*

*  'к

Наместо заклучок, би напоменале дека на школските ге- 
нерации на сите степени на нивното школување во Тетово и 
Тетовско, со обработка на роднокрајната историја, сврзана со 
Спомен—музејот на ДК КПМ, со соодветни содржини pi нив- 
ниот соодветен третман, треба да им биде втиснато во соз- 
нанието дека во нивниот град ce случил голем настан — ка- 
ко дел од историјата на македонскиот Р1арод и народностите 
што живеат во СР Македонија и како дел од југословенската 
историја — од времето шх HOB и Револуцијата. Покрај тоа 
што и работните маси на македонскиот народ, за прв пат во 
својата историја ce здобија со своја авангардна (раководна) по- 
лииичка (работничка) партија, настанот означува почеток на 
нова етапа во HOB и Револуцијата, кога овде и во овој дел, 
во Западна Македонија, ce врши кондентрација на ползитички- 
те ѕи воените сили на борбата проткв сите непријатели од сите 
бои, кога ИОВ во Македонија зеде •— како што е познато — 
значителен замав, односно кога таа ги поприми сите атрибути 
на развжна HOB и во Македонија. Впрочем, натамошноиот раз- 
вој на HOB во Македонија — кој ш  определуваат местото, 
важргоста и ги оценува дотичните историскјИ настани, процеси 
— за релативно кратко време, ja  нотврдрца правилноста на ова 
решение на политичкото и военото раководство на Народно- 
ослободителната војна и Револуцијата во Македонија.

Ä таквр1те одлуки беа донесени токму овде, во Тетово, во 
оваа куќа на Јовановци, денес Спомен—музеј на ДК КПМ.

И со обработката на материјалот од роднокрајната 
историја, сврзан со Спомен—музејот на ЦК КПМ; тоа што 
порано не ce забележувало, не ce знаело, cera „поприма и нова 
смисла“. Учениците ce здобиваат со поцелосни претстави и за 
димензиите на HOB и Револувјијата, a нивниот однос кон об- 
јектот ќе биде поинаков. Тие стануваат мотивирани и само- 
иницијативно подобро да ja запознаат историјата на создаова- 
њето на КПМ, како уште едно зпачајно сведоштво на доелед- 
на.та политика на нашето политичко раководство на чело со 
Тито, на КПЈ, во поглед на правилното решавање на национал- 
ното прашање, респективно и на македонското; тие ќе ja  осоз~ 
наваат уште повеќе историјата сврзана и со постоењето и на 
(историскиот мементо од овој иегориски настан, со тоа ќе би- 
де засилена љубоовта кон својот роден крај, ќе зајакнува џ  пат- 
риотското чувство, љубовта кон својата КПЈ, КПМ и кон соци- 
јалистичката татковина.
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Значи кругот на претставите, на знаењата ce шири, cera 
е поинаков односот и кан минатото, созианието дека и нивни- 
от град и крај е дел од HOB и Револуцијата, односно дека иг- 
рал не мала улога во најновата историја на македонскиот на- 
род и историјата на југословенските народи и народности. Ce 
јавува и продлабочува чувството на гордост што станува пос- 
тојано присутно кај нив и подоцна како граѓани! A тоа сме 
го почувствувале и при „средбите“ со знаменитоститв и во дру- 
ги градови — чиишто граѓани од сите возрасти беа готови не 
само да ни покажат, туку и да дадат информации за истори- 
јата на својот град иј сл.

A што ce однесува до користењвто на објектот од овдеш- 
ните школски колектини, тоа не бара шлеми материјални из- 
датоци. Имено, тоа е најевтино наставно средство со кое што 
не само што ce применува нагледноста и како наставен прин- 
цип и метод, туку со неговата примена и за вончасовните ак- 
тивности по историја, ce постигнуваат и друти големи педа- 
гошки ефекти во реализацијата. на воспитно-образовните зада- 
чи на наставата по историја.

Од сево ова е јасно зошто, овде, не случајно, секоја школ- 
ска шдина, при крајот на нејзиниот наставен период на 30 или 
31 мај, студентите од IV година на Наставно-научната студис- 
ка група по историја на Филозофскиот факултет во Скопје, ce 
доведуваат во Тетово, во Спомен—-музеј от на ЦК КПМ, во рам- 
ките на теренската настава по прдеметот — Најнова историја 
на југословенските народи и народности и како дел од прак- 
тичните вежби и предавањата по предметот •— Методика на 
наставата по историја. Таа екскурзија е востановена зашто ce 
гажажа дека е од многузначајна корист, посета која што ста- 
на — може да ce каже — и традиција!

Имено, професорот по предметот Најнова историја на на- 
родите и народностите на Јушславија Славка Фидаиоза (прво- 
борец од овој крај и нооител на Партизанска споменица) ги ин- 
формира студентите за развојот на HOB во Југославија и Ма- 
кедонија, како и за претпоставките за формирањето на КПМ, 
за текот на востаничките борби, потоа, за улогата и  местото 
на Тетово и Тетовско во развојот на HOB и Револуцијата — 
придружено и со разгледување на објектот и  објаснување на 
конкретните околности под кои е сдржана Првата седница на 
ЦК КПМ, за одлуките што ce донесени, како и за профилите 
на првите членови на ЦК КПМ цдр.

Покрај тоа студентите ce запознаваат и со ирашање- 
то за местото и за обработката на роднокрајната историја во 
наставата по историја. При тоа, покрај предавањето на иред- 
метниот наставник, тие присуствуваат и на наставен час, што 
ce одржува во дворот („амфитеатарот") на објектот. Наставни-
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от час е повод и sa предавањето ito оваа темДтика, ќако и за 
разговор односно анализа на одржаниот час, поврзана, ce раз- 
бира, со тематиката на теренската настава.

Може да ce констатјира дека оазаа форма на теренска нас- 
тава влијаеше да бидат поттикнати и одредени наставници — 
историчари од Тетово за почесто користење овој Спомен — 
музеј при обработката на соодветниот наставен материјал, од- 
носно и тие да одржуваат наставни часови по историја на 
самиот историски локалитет во Спомен—музејот и за таа цел 
да биде засилена нивната соработка со управата на Музејот.
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