
иотребата од вклучување и на сензи- 
тивни прашања и контроверзни лич- 
ности во паставните содржини. При 
тоа, посебно ce посочи неопходно- 
ста за мултиперспективност при ни- 
вното презентирање пред учениците. 
Фактот што средношколските про- 
фесори за свој реципиент имаат уче- 
ници кај кои чувството за самостојно 
резонирање е на далеку повисоко 
ниво од она кај учениците во основ- 
ното образование е гаранција за ква- 
литетно анализирање на овие запос- 
тавени прашања. Значи, во настава- 
та по современа историја послобод- 
но можат да ce употребуваат и по- 
комплицирани изворни материјали 
како надополнување на наставните 
содржини.

Завршните активности на семи- 
нарот ce одвиваа по следниов редо 
след: презентација на заклучоците и 
препораки од рапортите на работни- 
те групи; коментари на специјали- 
стите поканети од Советот на Евро- 
па, кои во текот на дискусиите во 
работните групи имаа активно учес- 
тво; презентација од генералниот 
известувач на усвоените заклучоци 
и препораки на семинарот.

Општ заеднички заклучок на 
партиципиентите и специјалистите од 
Советот на Европа беше дека ваквите 
отворени расправи придонесуваат за 
развивање и унапредување на наста- 
вата по современа историја и затоа е 
потребно нивно интензивирање.

Ѓорѓи Чакарјаневски, ШЕСТИ ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ИСТОРИЈА 
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

На 11 и 12 мај 2001 година, во 
организација на Сојузот на друштва- 
та на историчарите на Република 
Македонија, a во соработка со Биро 
то за развој на образованието на Ре- 
публика Македонија и Републички- 
от одбор на СЗБ од HO AB на Маке- 
донија, ce одржа Шестиот државен 
натпревар по историја за учениците 
од средното образование. Традицио- 
нално, државниот натпревар ce одр- 
жа во градот чиј претставник на прет- 
ходните натпревари го освои првото 
место. A тоа беше училиштето „Св. 
Наум Охридски“ од Македонски Брод.

Државниот натпревар и оваа го- 
дина ja имаше општата тема „НА 
ВРУТОЦИТЕ HA НЕПОКОРОТ“ 
Во рамките на темата, беа обрабо- 
тувани процеси, настани и личности 
од историското минатото на маке- 
донскиот народ.

На натпреварот учествуваа 36 
ученици од 20 градови во Македони- 
ја, победници на претходно органи- 
зираните училишни натпревари, a 
присуствуваа и нивните професори -  
ментори. Собирното место на учени- 
ците и нивните ментори беше на- 
правено на 11 мај, во 14,00 часот, во 
Училишниот центар за средно обра- 
зование „Св. Наум Охридски“ во Ма- 
кедонски Брод.

Учениците што дојдоа од други- 
те градови од Републиката беа сме- 
стени кај нивни соученици од Маке- 
донски Брод, додека пак менторите 
во хотелот „Самоков“ во Самоков.

Организацијата на натпреварот 
од страна на сите организатори и по- 
себно од страна на домаќинот, учи- 
лиштето „Св. Наум Охридски“, со 
ангажирање на неговиот директор и
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на професорите no историја, беше 
на завидно ниво.

На свеченото отварање во учи- 
лиштето, од името на градот дома- 
ќин добредојде, пријатен престој и 
успешни натпреварувачки резултати 
им посака директорот на училиште- 
то Трајан Крстески, a од името на 
организаторот присутните ги поз- 
драви и натпреварот го прогласи за 
отворен претседателот на СДИРМ 
д-р Васил Јотевски. Потоа беше из- 
ведена свечена приредба подготвена 
од учениците од Гимназијата. Наре- 
дниот ден (12 мај), за учениците и 
професорите беше организирана по- 
сета на локалитетите пештерата Пе- 
шна и Девините Кули. Таму, низ при- 
годно и мошне убаво предавање, про- 
фесорот по географија Михаило Ма- 
џоски ги запозна присутните профе- 
сори и ученици со минатото на Ма- 
кедонски Брод и неговата околина, 
од најстаро време до денес,.

Натпреварот беше добро орга- 
низиран, со високо воспитно и обра- 
зовно ниво, a постигнатите резулта- 
ти, како што констатираа и присут- 
ните советници по историја од Биро- 
то за развој на образованието на Р 
Македонија, беа извонредни. Тоа по- 
кажува дека учениците имаат посе- 
бен интерес за проучување на наша- 
та историја, за што ни говорат и по- 
стигнатите знаења од проблемати- 
ката која беше тесно поврзана со: 
ослободителната и револуционерна 
борба на македонскиот народ во XIX 
век; 60 години од настаните во Вто- 
рата светска војна -  делот од 1941 
година; 60 години од востанието во 
Македонија - делот од 1941 годииа, 
10 години самостојна Република Ма- 
кедонија како и со знаменитите ли- 
чности: Даме Груев и Тодор Ципов- 
ски -  Мерџан како посебна тема.

И додека учениците ce натпре- 
варуваа, за професорите -  ментори 
беше организирана посебна трибина 
на тема Новата про?рама за наста- 
вата по историја во ?имназиското 
образование. За мошне интересната 
тема која предизвика особено вни- 
мание кај присутните професори, 
свое излагање имаше Јосиф Милче- 
ски, долгогодишен советник по ис- 
торија при Бирото за развој на обра- 
зованието на Р Македонија

Натпреварувачкиот дел (тестот) 
беше изведен во фискултурната сала 
на УЦСО „Св. Наум Охридски“, во 
извонредна другарска и натпревару- 
вачка атмосфера. Учениците-натпре- 
варувачи имаа на располагање 60 мин. 
за решавање на поставените триесет- 
тина прашања класифицирани во че- 
тири групи од областа на историјата 
што ja проучуваат во нивниот обра- 
зовен ироцес.

По извршеното тестирање и пре- 
гледувањето на тестовите од страна 
на комисијата во состав: д-р Васил Јо- 
тевски, д-р Горѓи Чакарјаневски, д-р 
Тодор Чепреганов, д-р Катерина То- 
дороска и Љубомир Трајовски, како 
и од дополнителната комисија за сле- 
дење на бодирањето на тестовите во 
состав: Стево Донев, професор во 
Државното економско-правно учи- 
лиште „Васил Антевски -  Дрен“ од 
Скопје, Соња Цветковска професор 
во Гимназијата „Гоце Делчев“ од Ку- 
маново и Ружа Жеваировска, про- 
фесор во Гимназијата „Јосип Броз 
Тито“ од Скопје, едногласно беше 
констатирано и оценето дека нат- 
преварот беше солидно организиран 
но и дека учениците што ce натпре- 
варуваа покажаа извонредни позна- 
вања и постигнаа забележителни ре- 
зултати од областа на историјата.

Првопласираниот ученик Љуп- 
ка Чамовска, ДСУ „Ацо Русковскии
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од Берово, под менторство на проф. 
Спасе Чамовски, од можните 100 
освои 99 бода.

На второто место, со освоени 83 
бода ce пласира Бојан Трајковски, 
од УЦСО „Св. Наум Охридски“ од 
Македонски Брод, под менторство на 
проф. Гојко Алексоски.

На третото место ce пласира 
ученичката Билјана Поповска од 
УСО „Методи Митевски Брицо“ Дел- 
чево, со освоени 81 бод, под мен- 
торство на проф. Антовски Митко.

Тие, покрај дипломи, добија и 
скромни парични награди: 3 000 де- 
нари за победникот; 2 500 денари за 
второпласираниот и 2 000 денари за 
третопласираниот натпреварувач. 
Покрај тоа, тие и нивните ментори 
добија по еден комплет книги, пода- 
рок од Институтот за национална 
историја, Сојузот на друштвата на 
историчарите на Р Македонија и из- 
давачката куќа „Менора“ од Скопје.

Редоследот на другите освоени 
места беше следниот:

4. Љупчо Стојановски од ДСУ 
„Таки Даскалот“ од Битола, под 
менторство на проф. Трајче Ката- 
ровски;

5. Зоран Ивановски од ДСУ 
„Митко Пенџуклиски“ од Кратово, 
под менторство на проф. Миле Мар- 
ковски;

6. Љубиша Златески од УСО 
„Кирил Пејчиновиќ“ од Тетово, под 
менторство fia проф. Јованка Јова- 
новска;

7. Николче Нешковски од УСО 
„Наум Наумовски Борче“ од Круше- 
во, под менторство на проф. Владо 
Деспотовски;

8. Костантина Котлартовска од 
ДСУ „Цар Самуил“ од Ресен, под 
менторство на проф. Благоја Јон- 
чевски;

9. Димче Апасиев од УСО „Ко- 
чо Рацини од Велес, под менторство 
на проф. Сашко Н иколовски;

10. Ружица Трпевска од ДСЕПУ 
„Васил Антевски -  Дрен“ од Скопје, 
под менторство на проф. Стево До- 
нев;

11. Јасмина Тодороска од Гим- 
назија „Мирче Ацев“ од Прилеп, под 
менторство на проф. Снежана Цве- 
јоска;

12. Радивое Симоновски од Гим- 
назијата „Кочо Рацин“ од Свети Ни- 
коле, под менторство на проф. Коста 
Штериов;

13. Диме Ратајковски од ДУСО 
„Браќа Миладиновци“ од Скопје, под 
менторство на проф. Сузана Митев- 
ска;

14. Елизабета Ристевска од УЦ 
СО „Мирко Милески“ од Кичево, 
под менторство на проф. Бранко Ве- 
лјановски;

15 Крсте Самаџиев од УЦСО 
„Св. Кирил и Методиј“ од Неготино, 
под менторство на проф. Митра Јан- 
чова;

16. Драгана Илиевска од Гимна- 
зијата „Гоце Делчев“ од Куманово, 
под менторство на проф. Соња Цвет- 
ковска;

17. Здравко Станојковиќ од УСО 
„Јосиф Јосифовски Свештарот“ од 
Гевгелија, под менторство на проф. 
Миле Смилков;

18. Љупчо Петковски од ДСУ 
„Раде Јовчевски Корчагин“ од Скоп- 
је, под менторство на проф. Вера 
Лазарова;

19. Крсте Илиевски од Гимнази- 
јата „Добри Даскалов“ од Кавадар- 
ци, под менторство на проф. Блаже 
Јованов;

20. Анитка Анчева од ДСУ „Ди- 
митар Влахов“ од Струмица, под мен- 
торство на проф. Илија Карамази- 
чев;
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21. Соња Тасева од ДСУ „Цве- 
тан Димов“ од Скопје, под ментор- 
ство на проф. Диме Маџовски;

22. Дарко Лешоски од ДСХТУ 
„Марија Кири“ од Скопје, под мен- 
торство на проф. Нада Лозановска;

23. Срѓан Цветковиќ од ДСУ 
„Димитрија Чуповски“ од Велес, под 
менторство на проф. Љупчо Јова- 
новски;

24. Александар Ристовски од 
УСО „Методи Митевски Брицо“ од 
Македонска Каменица, под ментор- 
ство на проф. Митко Антовски;

25. Николинка Лазиќ од ЕМУЦ 
„Киро Спанџов Брко“ од Кавадарци, 
под менторство на проф. Ристо Трај- 
ковски;

26. Игор Минов од ДСТТУ „Ни- 
кола Карев“ од Струмица, под мен- 
торство на проф. Ацо Ангелов;

27. Мануела Димитровска од 
УСО „В ан ч о  Прке“ од Виница, под 
менторство на проф. Ратко Јова- 
новски;

28. Александар Ристевки од 
ДСУ „Јосип Броз Тито“ од Скопје, 
под менторство на проф. Ружа Же- 
ваировска;

29. Горан Манов од ДЕМАУ 
„Г ош о Викентиев“ од Кочани, под 
менторство на проф. Величко Пе- 
трушев;

30. Весна Трајковска од ДУСО 
„Орце Николов“ од Скопје, под мен- 
торство на проф. Оливера Димова;

31. Љубица Гулакова од Гимна- 
зијата „Јане Сандански“ од Струми- 
ца, под менторство на проф. Алек- 
сандар Тасев;

32. Валерија Ивановска од УСО 
„Јовче Тесличков“ од Велес, под 
менторство на проф. Цане Кимов;

33. Благица Павлеска од ДСУ 
„Орде Чопела“ од Прилеп, под мен- 
торство на проф. Славка Горданоска;

34. Ратко Јовановиќ од ДМУЦ 
„8 сепетмври“ од Скопје, под ментор- 
ство на проф. Спасена Ангеловска;

35. Зорица Митревска од ЗШУЦ 
„Ѓорче Петров“ од Кавадарци, под 
менторство на проф. Атанас Атана- 
сов и

36. Бобан Маладеновски од ДСУ 
„Наум Наумовски Борче“ од Проби- 
штип, под менторство на проф. Доб- 
ре Колевски.

Сојузот на друштвата на исто- 
ричарите на Република Македонија 
и Педагошкиот завод на Република 
Македонија на сите училишта, нив- 
ните директори, ученици и ментори 
што учествуваа на натпреварот им 
упатија благодарност, a на победни- 
ците им посакаа натамошни успеси.

Прогласувањето на победници- 
те и доделувањето на наградите го 
направи претседателот на Сојузот 
на друштвата на историчарите на Р 
Македонија д-р Васил Јотевски.

На крајот, во завршниот дел што 
следуваше по прогласувањето на по- 
бедниците, во пријатна и другарска 
атмосфера, во знак на благодарност 
за извонредно добро организираниот 
натпревар и посебно за сместувањето 
и грижата за учениците, претседате- 
лот на Сојузот на друштвата на ис- 
торичарите на Р Македонија, од и- 
мето на организаторите, на домаќи- 
нот -  Училишниот центар за насоче- 
но образование „Св. Наум Охрид- 
ски“ од Македонски Брод, однос&о 
на неговиот директор Трајан Крсте- v 
ски, на професорот по историја Гој- 
ко Алексоски, како и на другите ко- 
леги од училиштето, им упати посеб- 
на благодарност. Во својот пригоден 
говор тој нагласи дека организато- 
рите ce мошне задоволни од интере- 
сот и присуството на професорите и 
учениците на натпреварот, но и од 
постигнатите резултати.
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Следниот државен натпревар по градот Берово, чиј ученик на нат- 
историја ќе ce одржи во мај 2002 го- преварот го освои првото место. 
дина и тој ќе биде организиран во

Елена Лакинска и Даринка Пачемска Петреска, ФОРМИРАНО 
ЗДРУЖЕНИЕ HA НАСТАВНИЦИ ПО ИСТОРИЈА 

HA РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Веќе подолго време во нашата зем- 
ја ce чувствуваше потреба од посебна 
стручна асоцијација на наставниците 
по историја од сите степени на образ- 
вание. Ваквата потреба беше наметна- 
та од повеќе причини, меѓу кои: 1. 
Промените што настанаа по осамосто- 
јувањето на Р Македонија и програм- 
ското преструктуирање на наставата 
по историја; 2. Иновациите што наста- 
наа во доменот на методологијата на 
наставата по историја и во начините на 
нејзиното предавање 3. Промените во 
целите и задачите на наставата по ис- 
торија сообразени со потребите на но- 
вото време, кое бара мултиперспекти- 
вност во предањето на историја. 5. 
Присутните обиди од страна на меро- 
давните просветните фактори во зем- 
јата за маргинализирање на историјата 
во системот на образованието во Р Ма- 
кедонија.

Иницијалното собрание ce одржа 
на 14 октомври 2000 година, кога беше 
прифатен статутот на Здружението, a 
основачкото собрание ce одржа на 20 
април 2001 година.

Според чл. 1 од статутот, Здруже- 
нието на наставниците по историја во 
Република Македонија ce формира ка- 
ко стручно здружение. Тоа е граѓанска, 
неполитичка, нестопанска, несинди- 
кална и нерелигиозна организација.

Целите и задачите на Здружение- 
то ce: да го помага развојот на настава- 
та, стручното и методското усовршува- 
ње (обука) на наставниците по истори-

ја; да ги обедини и да ги легитимира 
своите членови пред огаптеството.

Намерата на Здружението е да - 
придонесува за подобрување на наста- 
вата, за стручно и методско усовршу- 
вање (обука) на наставниците по исто- 
рија. Тоа ги постигнува своите цели со 
примена на следните средства:

1. Донесува посебна програма за 
работа;

2. Организира собири, семинари, 
дебати и други форми за размена на 
искуствата за унапредување на наста- 
вата по историја и за стручно и метод- 
ско доусовршување (обука) на настав- 
ниците по историја;

3. Издава стручно списание во вр- 
ска со наставата по историја;

4. Информира за искуствата, ме- 
тодите и техниките на обука по исто- 
рија;

5. Ja помага размената на достиг- 
нувањата меѓу наставниците и профе- 
сорите;

6. Соработува со соодветни здру- 
женија по историја во Европа и надвор 
од неа преку соодветни облици и сред- 
ства;

7. Потпомага и насочува индиви- 
дуални и групни барања на наставни- 
ците и професорите за модернизирање 
на наставата, за стручно и методско 
усовршување (обука) на наставниците 
по историја;

8. Ги следи и ги применува: нацио- 
налните, европските и општите достиг-
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