
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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нувања (критериуми) во обуката по ис- 
торија.

Редовен член на Здружението мо- 
же да биде секој наставник - професор 
по историја од основното средното и 
високото образование.

Освен редовни, Здружението има 
и асоцијативни членови-историчари, 
вработени во научни, културни и други 
установи.

Седиштето на Здружението е на 
Филозофски факултет во Скопје. Не-

гов претседател е професорката Елена 
Лакинска, вработена во гимназијата 
„Орце Николов“ во Скопје, a секретар 
е доц. д-р Виолета Ачкоска, наставник 
по методика на наставата по предме- 
тот историја на Институтот (катедра- 
та) по Историја при Филозофскиот 
факултет во Скопје.

Оваа учебна година ќе започне да 
ce реализира акционата програма по 
региони, со циклус од семинари и три- 
бини за наставниците по историја.

Борче Илиевски, СЕМИНАР -  „ПРЕДАВ АЊЕ HA ИСТОРИЈАТА“ 
(Скопје 27-29 август 2001 година)

Во организација на австрискиот 
образовен координатор во Р Маке- 
донија и со соработка на Здружени- 
ето на наставници no историја на Р 
Македонија ce одржа методско-ди- 
дактички семинар на тема: „Преда- 
вање на историјата.“ На семинарот 
учествуваа триесетина наставници 
по историја од средните училишта 
во Републикава. Финанскиката конст- 
рукција за семинарот ja обезбеди Кул- 
тур Контакт од Австрија.

Семинарот својата работа ja за- 
почна на 27 август 2001 година, со по- 
здравната реч на м-р Зигрид Штајнин- 
гер, австриски образовен координа- 
тор во Р Македонија. Семинарот го 
поздрави и проф. д-р Даринка Пе- 
треска, раководител на Институтот 
за историја при Филозофскиот фа- 
култет во Скопје, која накусо ce ос- 
врна на работата на овој институт и 
неговиот придонес за развојот на ма- 
кедонската историографија и за уло- 
гата во обучувањето на наставници- 
те по историја во Р Македонија.

Воведно предавање одржа м-р 
Даниела Грабе која го претстави про- 
ектот „Историјата и предавањето на

историјата во Југоисточна Европа. Соз- 
давање на дополнителни материјали“ 
што ќе можат да ce употребуваат во 
наставата по историја. Во името.на 
Здружението на наставници по ис- 
торија семинарот го поздрави Елена 
Лакинска, претседателка на ова здру- 
жение, која говореше за неговата ак- 
тивност и за натамошните програм- 
ски задачи.

Основен акцент во предавањето 
на м-р Данила Грабе беше ставен на 
современото предавање на историја- 
та, преку нови пристапи и активнос- 
ти на часот.

Беше образложен т.н. историски 
попренен пресек (на пр., ропството од 
античкото до новото време) или т.н. 
хоризонтален пресек (на пр., селскиот 
наспроти градскиот живот во својата и 
во различни земји), како и индивидуал- 
ниот пристап кон историјата на учени- 
ците, во обработката на новите настав- 
нитеми.

На овие предавања беа истакнати 
повеке принципи што ce применуваат 
во насгавата по историја во училишта- 
та во Австрија. При изучување на со- 
држините од предметот треба да ce ин-
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