
                                            Предлог за промену система такмичења 

из историје 

         

 

       Historia, magistra vitae est    -   Историја је учитељица живота 

 

 

 

                              Ми, доле потписани наставници историје, професори 
историје и чланови свих Друштава историчара у Републици Србији 
желимо да у наредним годинама суштински променимо систем 
такмичења из историје, како за основне тако и за средње школе. 

                            Наша иницијатива је усмерена на подизање нивоа 
опште културе уз помоћ наставног предмета историје, на јачање 
поштовања личности наставника историје, као и на прихватање 
вредности универзалног значаја. 

                            

 

 

 

 



 Зато предлажемо да се за такмичења: 

а) укине учење историје из три и више уџбеника 

б) усклади календар са такмичењима из осталих наставних 
предмета 

в) уједначи тежина тестова и бодовање за различите разреде 

г) прецизно наведу имена и презимена аутора и састављача питања 
за такмичења 

д) председници стручних већа наставника историје на нивоу 
региона активно укључе у организацију свих нивоа такмичења 

ђ) промене критеријуми за бодовање, где се лакша питања бодују са 
већим бројем бодова а тежа питања са мањим бројем бодова 

е) прецизно прикаже начин дистрибуирања питања за такмичења 

ж) уведу три нивоа тежине питања, где ће питања у којима се 
тражи критичко мишљење и повезивање чињеница бити највише 
бодована 

з) уведе санкционисање за све пропусте одговорних лица 

и) награде ученици и наставници који су постигли резултате на 
свим нивоима такмичења 

ј) оформи радна група од 32 људи ( 29 – окрузи и три представника 
Друштво „Стојан Новаковић“, Министарство просвете и 
Филозофски факултет у Београду) која би до 1.новембра 
2018.године ускладила план и програм такмичења из историје са 
горе наведеним предлозима 

 

иницијатори предлога: 

„Друштво историчара Рашког округа – Краљево“ 

Председник Управног одбора  

Др Драгољуб Даниловић 

  



      име и презиме                           школа                        округ                       ЈМБГ 

1. Драгољуб Даниловић         Гимназија –КВ              Рашки            1806965710262 
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Спискове наставника слати на имејл адресе: 

Друштва историчара Рашког округа           office@dirok.rs 

Друштва историчара Србије „Стојан Новаковић“  


