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Светозар НАУМОВСКИ

МЕТОДСКИ ПРИРАЧНИК ЗА НАСТАВАТА ПО ИСТОРИЈА
(МЕТОДИКА ЗА Н ACT AB AT A ПО ИСТОРИЈА) 

„Просветно дело", Скопје, 1991

Трудот „Методски прирачник 
за наставата по историја (мето- 
дика за наставата по историја)", 
од проф. д-р Светозар Наумовски, 
што ce појави во издание на 
„Просветно дело" од Скопје, оп- 
фаќа 96 страници основен текст 
(заедно со забелешките) и уште 
38 страници библиографски при- 
лог за методиката на наставата 
по историја. Приведениот библио- 
графски прилог од вкупно 541 
единица и големиот број забелеш- 
ки за ползуваните извори пскажу- 
ваат дека авторот ги консултира 
нужните релевантни извори за 
оваа проблематика, така што мо- 
жел на еден збирен и прегледен 
начин да ги изложи основните 
проблеми на методиката на наста- 
вата по историја.

За наставниците по историја 
во основното и во средното обра- 
зование, како и за оние што ce 
подготвуваат за наставници по 
оваа наставна дисциплина (сту- 
дентите), од еднакво важно зна- 
чење ce и два дела на кои е ме- 
тодолошки поделен трудот: пр- 
виот, во којшто предмет на науч- 
на обработка ce теоретско-мето- 
долошките проблеми на наставаг 
та по историја, и вториот, во кој 
ce поместени библиографските 
прилози за оваа значајна настав- 
но-научна дисциплина.

По кусото и прегледно изла- 
гање за потребата од планирање 
на наставата по историјаи на ос- 
новните видови планирање (ма-

кро и микро планирање), авторот 
ce задржува на наставните обли- 
ци (форми) во наставата по ис- 
торија, укажувајќи издвоено на 
фронталната, групната и индиви- 
дуализираната форма на настав- 
ната работа. Предмет на натамо- 
шна интерпретација иа авторот 
ce различните видови на наставни 
методи, како што ce монолошки- 
от и дијалошкиот метод, текст-ме- 
тодата и методот на демонстра- 
ција, без чија соодветна и цели- 
сходна примена организацијата на 
наставниот час по историја е 
невозможна.

Во продолжение на текстот, a 
во делот во којшто ce осветлени 
основните аспекти и тешкотии во 
врска со организацијата на на- 
ставата по историја, заинтереси- 
раните можат да ги најдат по 
требните упатства од кои ce гле- 
да дека организацијата на наста- 
вата по овој наставен предмет, ка- 
ко и воопшто на сета наставно 
научна работа е еден вокредно 
сложен процес во кој ce содржи 
многу трпение во секоја од трите 
основни фази на работата: (1) 
изучувањето (запознавањето) со 
новата наставна материја, (2) по- 
вторувањето, обопштувањето, ут- 
врдувањето и систематизациј ата 
на наставното градиво, и (3) про 
верувањето и оценувањето (кон- 
тролата) на учениците за измина- 
тата материја.

Историјата, како најопшта оп- 
штествеиа наука, ш  изучува нас-
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таните на минатото во нивната 
конкретна и хронолошка (прос- 
торно-временска) даденост и по 
следователност. Но, изучувањето 
на минатото не треба да ce сведе 
на упростена хронологија на на- 
станите, односно на „голи факти", 
како што правилно забележува 
авторот. Таквиот погрешен прис- 
тап во изучувањето на историско- 
то мкнато не спомага „за разви- 
вање на историското мислење кај 
учениците". Полезноста на ова 
наставно помагало произлегува и 
од фактот што е укажано на си- 
те оние делотворни теориско-ме- 
тодолошки пристапи и постапки 
што придонесуваат да ce разбере 
сета сложеност на историското 
движење како органски и законо 
мерен процес на промени и пре- 
образувања.

Усвојувањето на наставната 
материја по историја не може да 
биде целосно и успешно со пол- 
зување само на учебникот по ис- 
торија, иако неговото значење е 
сепак пресудно. Значајна е упо 
требата на историската читанка, 
која треба да биде во функција 
на проширување на знаењата. Ав- 
торот укажува на целисходното 
значење и на редицата други на- 
чиии и нагледни средства, како 
што ce сеќавања на живите учес- 
ници, посетата и запознавањето 
со знаменити места при изу- 
чувањето, особено на роднокрај- 
ната историја; употребата на ви- 
зуелните, аудио-визуелните и ау- 
дитивните наставни средства; при- 
мената на техиичките наставни 
средства; потоа предностите што 
ги обезбедува употребата на дњ 
јафилмот како наставно-нагледно 
средство, посетата на музеите, ор- 
ганизирањето на екскурзии, фор- 
мирањето на секции за изучува- 
BÈ>e на историјата и сл.

Поместувањето на библио- 
графсрсиот прилог (како втор дел 
на прирачникот) ce покажува оп- 
равдано, меѓу другото, и заради 
тоа што меѓу прилозите што ja 
третираат методиката на настава- 
та по историја, публикувани во 
списанието „Просветно дело“ од 
Скопје, „Наставна историја — на- 
става повијести - наставата по исто' 
рија — поук згодовине“ од Загреб, 
„Просветен работник" од Скопје 
и во списанието „Историја", ор- 
ганот на Сојузот на историските 
друштва од Република Македони- 
ја, најголемиот дел ce сд поново 
време и во иив, ce изложени нај- 
новите сознанија за сложената 
проблематика на наставата го pic- 
торија. Заради тоа библиограф- 
скиот прилог претставува драго 
цено информативно помагало за 
наставниците, студентите, учени- 
ците и за сите други заинтереси- 
рани за оваа проблематика.

Прирачникот на д-р Светозар 
Наумовски „Методски прирачник 
за наставата по историја (мето- 
дика за наставата по историја)", 
иако скромен по бројот на стра- 
ниците, ги поседува сите неопход- 
ни елементи на едно стојносно 
методско помагало. За сите на- 
ставници, и за другите што од 
професионални или кои билопри- 
чики ги интересира комплексна- 
та проблематика на наставата по 
историја, овој прирачник е неза- 
обиколиво помошно наставно по 
магало кое вонредно многу ќе 
им ja олесни работата особено на 
наставниците и ќе спомогне за 
подигнување на нивото на наста- 
вата по историја и за полесно ус- 
војување на наставното градиво 
по овој предмет.

Христо ХРИСТОВ
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