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Апстракт 

Древните философи уште во самиот зачеток на образованието и науката, 

многу векови пред нашата ера, ја препознале потребата од литературата за 

време на наставата и придобивките кои ги нуди. Низ историјата, 

употребата на литературата во наставата по јазик продолжила да го зазема 

централното место, особено во делот настава по странски јазик. 

 Наставата по англиски јазик во рамките на основното образование 

во Р С. Македонија за жал не ги зема предвид придобивките од воведување 

на автентична литература напишана на целниот јазик, додека учебниците 

по англиски јазик се полни само со наменски напишани текстови со кои 

не може да се добијат сите придобивки кои би се добиле преку работа на 

литературни дела напишани на целниот јазик. 

 Препознавајќи го овој недостиг во наставата, овој труд, преку низа 

испитувања, се обиде да докаже дека литературата би им помогнала на 

учениците дополнително да ги развијат своите јазични компетенции. Исто 

така, овој труд препознава дека постојат и секундарни придобивки (освен 

јазичните), но истите не ги испитува поради ограничувањето на опсегот 

на истражувањето и видоизменетите наставни практики за време на 

КОВИД-19 пандемијата. 

 Сознанијата добиени од истражувањево ја потврдија главната 

хипотеза и дел од помошните хипотези: кај многу ученици беше 

забележан напредок во одредени аспекти и истите истакнаа дека часовите 

посветени на работата на литературното дело им биле забавни и ги 

мотивираа да читаат повеќе во иднина. Овој напредок исто така се 

согледува преку споредбата на тест резултатите помеѓу 

експерименталната и контролната група. Наставниците кои беа вклучени 

во истражувањево се согласија дека внесот на литературата би имал 

бројни придобивки, но истакнаа и некои предизвици со кои тие сметаат 

дека би се соочиле.  

Клучни зборови: англиски јазик, литература, настава по странски јазик, 

придобивки, основно образование
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Abstract 

Ever since the dawn of time, philosophers and teachers alike have used literature 

in their language classes, recognizing its unique benefits for foreign language 

learners. Throughout history, teachers have continued to successfully 

implement literary works in foreign language classes.  

Unfortunately, the Macedonian educational system doesn’t take 

advantage of the benefits of implementing literature in foreign language classes, 

specifically EFL classes. During these lessons, students are only exposed to the 

bits and pieces of literature in their textbooks – literature that does not enable 

language acquisition as authentic works written in the target language do. 

Set against the backdrop of increasing interest in literature-use in 

EFL/ESL classes during the last two decades, this paper aims to consider 

literature as an important tool for teaching the crucial language skills including: 

speaking, listening, reading and writing. Though there are many other non-

language benefits that can also be discussed, this paper’s limited scope and the 

nontraditional teaching practices during the COVID-19 pandemic prevent 

studying these benefits. 

Through its 6-week experiment, this study proved the main hypothesis 

and some of the supporting hypotheses: numerous participants showed 

improvement in various language skills. These results were also reflected in the 

comparison of the test results between the experimental and the control group. 

Furthermore, students were found to be interested in the activities and motivated 

to continue to read in English on their own. The study also discovered that 

teachers consider literature in the EFL classroom to be beneficial, though they 

are concerned with certain aspects of its implementation. 

Keywords: English language, EFL, literature, benefits, primary schools.  
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Вовед 

Јазикот и литературата се неразделно поврзани. Додека јазикот е творецот 

на литературата, таа е уметникот којшто го претвора јазичниот мраморен 

блок во скулптура за восхит. Врската помеѓу јазикот и литературата е 

налик врска на родител и дете. Јазикот е родителот којшто ја влева сета 

своја надеж во детето за време на неговите рани развојни години, сè со цел 

тоа да ги достигне своите потенцијали и да ги надмине сите очекувања. Од 

чисто формална гледна точка, јазикот е комплексен систем од знаци 

создаден и усовршуван во текот на безброј векови со цел олеснување на 

комуникацијата меѓу луѓето. Jaзикот е еден од најважните обележја на 

човечкиот род – обележје коешто го изделува од другите суштества на 

земјата.  

Јазикот му дава огромна моќ на оној којшто го познава; моќ да 

разменува знаење, мислења, желби, закани, заповеди, заблагодарувања, 

ветувања, декларации, чувства, како и моќ да ги истакнува сите други 

човекови одлики коишто го одделуваат од останатиот животински свет. 

Едвард Сапир (1921, стр. 221) вели: „Јазиците се нешто повеќе од системи 

за пренесување мисли. Тие се невидливи рува коишто се наметнуваат 

околу нашиот дух и нѐ снабдуваат со предодредени форми за сите наши 

симболички експресии“ (слободен превод). Но, Сапир исто така додава 

дека кога таа експресија е од голема важност, ние ја нарекуваме 

литература. Таа умее да го земе јазичниот медиум и да го ослободи од сите 

формални стеги. Литературата му овозможува на творецот да ги соедини 

своите чувства и мисли без никаков отпор со материјалот врз којшто 

создавa – системот од знаци. Литературата создава илузија дека јазикот нѐ 

снабдува со апсолутна слобода. Целото наше битие лебди со леснотија во 

создавањето и восприемањето на литературата. 

Поради тоа што литературата е извајана од формата и материјата 

на најзиниот јазик, таа ги содржи сите особини на истиот тој јазик – боите 

и текстурите на неговата матрица. Поради оваа нераскинлива врска 

помеѓу јазикот и литературата, таа не само што поседува oгромен фонд на 

јазични примери создавани на сите нивоа на јазикот, туку и го снабдува 
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читателот со јазик во акција, т.е. ни предава автентичен материјал којшто 

зборува за вечните човечки дилеми и проблеми во контекст на реалниот 

живот. Исто така, бидејќи јазикот е голем дел од идентитетот на еден 

народ, а литературата е искристализирана форма на јазикот, читателите на 

странска литература паралелно се запознаваат со начинот на живот на 

говорителите на јазикот од литературното дело. 

Повикувајќи се на оваа исконска врска помеѓу јазикот и 

литературата, овој труд ќе ги испитува потенцијалите придобивки од 

внесувањето на литературата во наставата. Предностите од користењето 

на литературни примери во подучувањето јазик се бележат уште од 

антички времиња – бројни философи ја користеле литературата како 

алатка за подучување на своите ученици. Најраните историски записи 

покажуваат како овие наставници по јазик користат разни басни, приказни 

и поеми како јазични примери. Што значи, првите методи за подучување 

јазик ја акцентираат литературата како главна алатка во подучувачкиот 

процес. Литературата и наставата оттогаш до денес постојано се менувале: 

античките методологии каде јазикот се изучувал во неговата природна 

средина биле заменети со модерни лингвистички-ориентирани методи на 

настава каде фокусот се става на изучување на главните јазични вештини 

преку наменски напишани текстови, а не примери од јазикот во акција. 

Покрај засилената употреба на овие методи на настава коишто не 

ја земаат литературата како алатка за подучување на странски јазик, таа 

сепак опстојува во одредени експериментални наставни програми во EFL 

и ESL средини надвор од државава. При изработката на трудов, авторот 

согледа дека ваквите експериментални обиди од странски истражувачи 

покажуваат и докажуваат дека литературата треба одново да заземе 

централно место во наставата по странски јазик, во случајов англискиот. 

Тие тврдат дека литературата ги негува и развива не само јазичните 

компетенции на учениците, туку и критичката мисла и ширењето на 

светогледот. 

Обработката на литературни дела е важен дел и од наставниот 

процес во Р С. Македонија, но за жал, само кога се работи на литература 
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напишана или преведена на мајчин т.е. македонски јазик. Во делот на 

настава по странски јазик, литературата се сведува на неколку наменски 

напишани текстови во учебниците, чија главна цел е усвојување на 

ограничен вокабулар или граматичка структура. Ваквите текстови со 

ограничен опсег не помагаат во главната, комуникативна цел на наставата 

по странски јазик: непречена комуникација во спонтани, непредвидени 

ситуации.  

Суштината на трудов е да покаже дека методот на подучување 

преку употреба на литературата може ефективно да се искористи и во 

наставата по странски јазик. Покрај подобрување на главните јазични 

вештини, литературата исто така би имала и значителен ефект во 

подобрување на критичкото размислување, емоционалната 

интелигенција, културолошките компетенции и други меки вештини. Но, 

поради ограниченоста на испитувањето, трудов ќе се фокусира исклучиво 

на испитување на јазичните придобивки преку низа анкети, експерименти 

и анализи. 
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Организација на магистерскиот труд 

Бројни истражувања покажуваат дека воведувањето на литературата во 

наставата по англиски како странски јазик има разни придобивки. Оваа 

наставна практика овозможува учениците да се запознаат со јазик со 

поинаква уметничка вредност и преку тој јазик да ја подобрат својата 

јазична компетенција во рамките на вокабуларот, граматиката, читањето, 

говорењето, па дури и слушањето и пишувањето. 

Придобивките од воведувањето на литературата за деца во 

наставата по англиски јазик во осмо и деветто одделение, во училиштата 

во Р С. Македонија се всушност и главниот предмет на интерес на овој 

магистерски труд кој се обидува да докаже дека ова воведување во голема 

мера позитивно ќе влијае врз познавањата на странскиот јазик кај 

учениците. 

Во рамките на овој магистерски труд, целната материја ќе биде 

разгледана во три главни содржински дела: теориски основи и преглед на 

литература, методологија и емпириско истражување како и методички 

импликации во наставата по англиски јазик и предлози за подобрување на 

наставниот процес и содржините врз основа на добиените резултати. 

Во првиот дел на овој труд, насловен како Теорија, ќе стане збор за 

литературата како дејност и нејзината неразделна поврзаност со јазикот. 

Ќе се дефинираат клучните поими и ќе се разгледа употребата и улогата 

на литературата во наставата од најстари времиња па сѐ до денес, од 

теориски аспект. Дополнително, ќе се продискутираат и главните, 

суштински можни придобивки од потенцијалната имплементација на 

литературата во наставата. Ќе стане збор и за методите за работа на 

литературно дело, како и предизвиците со кои наставниците би можеле да 

се соочат при работа со оваа целна материја. 

Во продолжение ќе бидат објаснети различните пристапи во 

подучувањето на литература на странски јазик, во зависност од обемноста 

и содржината на делото и ќе бидат разгледани досегашни студии кои во 
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фокусот ја ставиле употребата на литературните дела во наставата по 

странски јазик. 

Вториот содржински дел на трудов ги зема предвид методичките 

начела и истражувачката рамка. Во овој дел ќе стане збор за појавата која 

е предмет на истражување во овој труд, ќе се разгледа степенот на нејзина 

претходна истраженост и ќе се постават првичните хипотези врз кои ќе се 

темели трудот. Ќе се разгледаат, меѓу другото, и инструментите за 

истражување, популацијата, примерокот како и целите на истражувањето 

и трудот. 

Понатаму, ќе бидат презентирани резултатите од истражувањето: 

резултатите од спроведениот експеримент врз група ученици од осмо и 

деветто одделение, компаративната анализа на резултатите на тестовите 

кои учениците беа задолжени да ги изработат пред и по експериментот, 

резултатите од контролната група и резултатите од анкетните прашалници 

за наставници и ученици.  

Во последниот (трет) дел на трудот ќе се дадат препораки за 

наставници кои се базираат врз сознанијата добиени во рамките на 

истражувањето при изработката на овој труд. Ќе се продискутираат 

методичките импликации врз наставата по англиски како странски јазик 

со внес на литературата за деца, а ќе се дадат и препораки за понатамошни 

активности, правилен избор на дела и други препораки со цел унапредена 

и осовремена настава и помотивирани ученици. 
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ПРВ ДЕЛ: ТЕОРИЈА 

I. ДЕФИНИРАЊЕ НА КЛУЧНИТЕ ПОИМИ 

Сознанијата на овој труд се темелат врз неколку основни, клучни поими, 

дефинирани во продолжение: 

1. Јазик и јазикот како систем 

Според Пандев (Пандев и др., 2018), јазикот се дефинира како сложен 

систем на знаци чија примарна цел е комуникацијата, т.е. општењето меѓу 

луѓето. Според него, човековиот јазик е најсовршениот систем од 

симболи/знаци којшто е целосно организиран, структуриран и 

хиерархиски подреден. 

2. Литература 

Исакова (Исакова и др., 2018) ја дефинира литературата (од грчкото 

„litera“) или книжевноста (од словенското „книга“) како јазик со една 

возвишена, уметничка намена, на високо естетско ниво. Јазикот е дел од 

литературата, а уметничката литература е важен дел од уметноста. Според 

неа, јазикот и литературата се неразделно поврзани. 

3. Литературни жанрови 

Според Исакова (2018), првично, литературата се дели на проза и поезија 

според формата на којашто го искажува својот уметнички исказ,. 

Понатаму, литературата може да се разгледува и од аспект на 

литературните родови: лирика, епика и драма. 

4. Наставни методи во наставата по јазик 

Петрова-Ѓорѓиева и Атанасоска, во своето дело „Општа Педагогија“ 

(2006) тврдат дека методите на настава се клучен дел од наставниот 

процес. Според нив, методите се „некаква активност, дејство, или 

самиот акт на воспитанието во кој се формира и развива човековата 

личност.“ 
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5. Култура и религија 

Културата како збир на вредности и нарави на една општествена група и 

религијата како организиран верски систем се неизоставен дел од 

литературата, но и од наставата. Според Петрова-Ѓорѓиева и Атанасоска 

(2006), образованието и образовниот процес се тесно поврзани со 

културата и религијата, доминантна во местото каде се одвива тој процес. 

6. Емоционална интелигенција 

Емоционалната интелигенција како поим била популаризирана во 

деведесетите години на минатиот век кога Голман (Goleman, 1997) ја 

дефинирал како збир на некогнитивни способности, компетенции и 

практична оспособеност коишто влијаат врз човековата способност да се 

снаоѓа и соодветно да реагира на различни дразби и ситуации од 

секојдневието. 

7. Kритичко размислување 

Критичкото мислење е највисок образовен идеал. Според Сигл (Siegel, 

1980), наставата секојдневно се стреми кон тоа да создаде ученици кои 

критички ќе размислуваат, односно ќе имаат способност да расудуваат, да 

носат свои заклучоци после споредување на спротивставените страни, да 

даваат свој суд за прочитаното и наученото и да поставуваат разумни и 

издржани прашања.  

8. Блумова таксономија на образовни цели 

Според Китанова (2009), Блумовата таксономија е алатка за евалуација на 

постигнувањата на учениците за време на образовниот процес којашто ги 

дели на повеќе скалила: знаење, разбирање, примена, анализа, синтеза и 

евалуација. 

9. Јазични вештини 

Според Бирото за развој на образованието (БРО), четирите главни јазични 

вештини во наставата по странски јазик се вештините за зборување, 

слушање, пишување и читање. Наставата по странски јазик се стреми кон 
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развој на овие четири вештини кои им овозможуваат на учениците 

непречена комуникација во спонтани ситуации. 

10. Јазични функции 

Според Пандев (Пандев и др., 2018), јазикот како најсовршен систем од 

знаци поседува шест функции коишто служат за постигнување 

најразлични цели: 

• Содржинска функција – произлегува од врската помеѓу пораката и 

нејзината содржина; 

• Емотивна функција – го покажува односот на испраќачот кон 

пораката; 

• Конативна функција – го покажува односот помеѓу пораката и 

примачот; 

• Контактна функција – се однесува на врската помеѓу пораката и 

медиумот преку којшто се праќа; 

• Метајазична фукција – го покажува одноосот помеѓу пораката и 

кодот односно, системот на знаци; 

• Поетска функција – го разгледува односот на пораката кон самата 

себеси, односно, нејзината цел. 
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II. ПРИСТАПИ ВО ПОДУЧУВАЊЕТО ЛИТЕРАТУРА ВО 

НАСТАВАТА ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

1. Историски осврт кон употребата на литературата во наставата по 

јазик 

Поради бројните предности од внесувањето на литературата во наставата 

по странски јазик, таа се користи како алатка во изучувањето на јазикот 

уште од антички времиња. Чен (Chen, 2014) се повикува на истражувањата 

на Даријан (Darian, 1972) кој зборува за работата на првите познати 

учители по јазик кои го применувале својот занает уште од антиката. На 

пример, Квинтилијан (35–95) се преселил во Рим на млади години кадешто 

станал адвокат и учител по беседништво и кадешто подучувал латински. 

Методиката што ја применувал за изучување на латинскиот вклучувала 

гласно читање на Езоповите басни, задавање задачи за прераскажување на 

басните со парафразирање, запишување на басните и слушање на поетско 

читање и последователно парафразирање на поезијата во проза. При 

вклучувањето на литературата во наставата, Квинтилијан се повикувал на 

знаењето на учениците стекнато во нивниот прв јазик.  

Според Чен (2014), Еразмус (1466–1536) исто така ги следел 

стапките на Квинтилијан и употребувал слична методологија во 

подучувањето на латинскиот јазик. Еразмус се залагал за изложување на 

ученикот на историски и митолошки приказни и описи на растителниот и 

животинскиот свет. Еразмус дополнително тврдел дека немал трпение за 

учителите по јазик кои го губат времето со подучување граматика, бидејќи 

јазикот мора да се практикува, а времето поминато со полнење на главите 

на учениците со граматички правила не дава можност да се искористи 

целосната моќ на јазикот. Учениците треба секојдневно да го ставаат 

јазикот во употреба и да читаат писатели коишто творат во странскиот 

јазик. Еразмус сметал дека посебно внимание треба да се обрати на 

правилата на јазикот и како тие се манифестираат во јазикот во пракса и 

дека треба да се изучуваат само кога интуитивно ќе се совладаат преку 

читање или користење на јазикот. Исто така, сите граматички правила 
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треба да бидат пропратени со примери при нивното изучување со цел 

разрешување на какви било нејаснотии.  

Чен (2014) исто така зборува за Комениус (1592–1670), кој по 

Еразмус бил највлијателен учител по странски јазик. Комениус верувал 

дека искуствата коишто учениците ги стекнуваат во странскиот јазик 

треба да се засноваат врз претходното знаење стекнато во нивниот прв 

јазик. Тој се залагал да ги подучува учениците не само за основното 

речничко значење на зборовите туку и за нивните различни конотации во 

различни социјални контексти. Тој дури и го напишал првиот учебник по 

странски јазик за деца којшто содржел илустрации за секој текст во 

учебникот, бидејќи според неговите истражувања тие доста им помагале 

на учениците да го совладаат материјалот.  

Голем дел од работата на овие први наставници по јазик сè уште е 

компатибилна со некои од модерните пристапи во подучувањето јазик, 

бидејќи сите од горенаведениве учители по јазик се залагале за изучување 

на јазикот во неговата природна средина – секојдневната употреба во 

најразлични социјални контексти – пред да се проучуваат правилата на 

јазикот. Овој чекор е значителен дел од голем број од модерните 

методологии на изучување на странски јазик. 

Налик улогата на литературата во наставата по латински јазик, 

спомената во претходните параграфи, литературата од англиските 

говорни подрачја станува значителен дел од наставата по англиски јазик 

во дваесеттиот век. Бобкина и Домингез (Bobkina & Dominguez, 2014) го 

проучуваат развојот на наставата по англиски јазик во 20-от век во земјите 

надвор од англиското говорно подрачје во една од нивните статии за 

литературата, јазикот и наставата. На почетокот на 20-от век, според 

Бобкина и Домингез, литературата зазема централно место во наставата 

по англиски јазик во граматичкo-преведувачкиот (Grammar-Translation) 

метод на настава, којшто бил доста сличен на методите коишто ги 

користеле различни наставници по јазик во текот на историјата, споменати 

во претходните параграфи. Граматичко-преведувачкиот метод  

подразбирал изучување на граматичките правила и преведување на 
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литературни текстови од едниот во другиот јазик и обратно. Меѓутоа, со 

употребата на овој метод, целосно се занемарувала вредноста на 

литературата и нејзината содржина, бидејќи таа само се користела за 

усовршување на вокабуларот во целниот јазик. Откако oвој метод 

прекинува да се користи во средината на 20-от век, според Бобкина и 

Домингез, литературата е отфрлена целосно од наставата, бидејќи 

изучувањето на модерен јазик преку преведувањето на класични текстови 

ретко ги давало посакуваните резултати. Поради тоа, наставниците по 

јазик се префрлиле на подучување на јазичните вештини и литературата 

била избегнувана, а лингвистиката станува предводник во изучувањето на 

англискиот јазик. 

Во средината на 60-тите години на минатиот век, едукаторите, 

истражувачите и наставниците по јазик се обидуваат повторно да ја вратат 

литературата на своето легитимно место во наставата по јазик. Според 

Бобкина и Домингез, првиот случај кога се декларира важноста на 

литературните текстови како моќна алатка во изучувањето на јазик е за 

време на една конференција за воспитување во Кингс колеџот (King’s 

College) во Кембриџ во 1963. Меѓутоа, и покрај обидите на предавачите да 

ги доловат предностите на литературата во подучувањето на јазичните 

вештини, таа била игнорирана скоро две декади, сè до средината на 80-

титe кога јавноста била алармирана за намалените капацитети на 

студентите на странски јазик да го користат јазикот во различни социјални 

контексти и да ги задоволат академските барања на високото образование. 

Во овој период, на сцена излегуваат главните предводници на движењето 

за употребата на англиската литература во наставата по англиски јазик, 

како Крашен (Krashen, 1982), Мели (Maley, 1989), Картер (Carter, 1986; 

1991), Брамфит (Brumfit, 1986), Лонг (Long, 1991), Коли (Collie, 1987), 

Слејтер (Slater, 1987), Лазар (Lazar, 1993) и Даф (Duff, 1990) чии идеи се 

користени од мнозинството модерни истражувачи, едукатори и 

наставници за промовирање на литературата како една од главните алатки 

во усвојувањето на англискиот јазик. 

Во денешно време, се изведуваат најразлични истражувања за 

реафирмација на литературата и нејзините предности во наставата по 
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англиски како странски и како втор јазик (EFL = English as a Foreign 

Language, ESL = English as a Second Language). Во модерната доба на 

глобализација, литературата исто така им помага на едукаторите да ја 

развијат свеста и почитта на учениците за други култури и религии, покрај 

различните јазични придобивки (Хајик (Hayik), 2015; Катун (Khatun), 

2016; Менинг (Manning) и др., 2006). Одреден број истражувачи исто така 

предлагаат користење на интегрирачки модели на настава коишто ќе 

вклучуваат други области на подучување, како додаток на јазикот и 

неговите главни вештини. На пример, според истражувачи како Савиду 

(Savvidou, 2004), Јимвилај (Yimwilai, 2015) и Дивсар (Divsar, 2009), 

литературата во наставата треба да вклучува лингвистички елементи, 

културолошки елементи и елементи за личен развој. Овие истражувачи 

исто така имплементираат свои истражувања за да ја докажат валидноста 

на нивниот пристап во подучувањето на јазикот преку интегрирачкиот 

модел на настава, којшто во иста мера ќе се насочи кон усовршувањето на 

јазичните вештини и проучувањето на литературниот текст. 

2. Главни методи во подучувањето странски јазик 

Начинот на којшто се обработува едно дело во наставата може да биде 

клучен фактор за зголемувањето, односно намалувањето на мотивацијата 

на учениците и (не)добивањето на предвидените придобивки од јазична 

гледна точка. Затоа, многу дидактичари и научници, посветуваат огромно 

внимание на изборот на соодветен наставен метод. 

Според Атанасоска и Петрова-Ѓорѓиева (2006), методите на 

настава мора да се совпаѓаат со највисоките цели на наставниот процес и 

со содржините предвидени во наставната програма за предметот. Овие 

авторки тврдат дека за успешен наставен процес може да се применуваат 

индивидуални методи, но и комбинација на повеќе методи во рамките на 

еден наставен час. Тие тврдат дека методите треба правилно и внимателно 

да се изберат за да се совпаѓаат не само со наставниот процес и целите, 

туку и со главните учесници, т.е. воспитувачот и ученикот. Дополнително, 

според нив, важно е да се прават соодветни измени во однос на 

конкретната ситуација, односно да се има предвид дека еден ист метод 
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можеби нема да ги даде истите ефекти кај истата група ученици кај која 

бил првично применет доколку ситуацијата на кој било начин се 

видоизменила. 

Крашен (Krashen, 1982), со слични ставови за важноста од 

правилниот избор на методи во наставата, ги презентира главните методи 

на подучување странски јазик: 

а) Граматичко-преведувачки метод (анг. Grammar-Translation Method) 

Според Крашен (1982), овој метод е еден од најстарите и најчесто 

користени наставни методи при подучување на странски јазик. Според 

него, овој метод се заснова на неколку централни активности: 

● објаснување на граматичките правила со неколку примери, 

● вокабулар претставен како листа на преведени зборови, 

● читање со преведување, 

● граматички вежби фокусирани на правилата. 

Иако се сметало дека овој метод е соодветен за подучување на 

мртвите јазици како старогрчки и латински, во денешно време, овој метод 

се смета за застарен и несоодветен за постојана употреба во современата 

настава. 

б) Аудио-лингвален метод (анг. Audio-Lingual) 

Според Крашен (1982), овој метод се состои од: 

● читање на однапред определен дијалог, 

● репродуцирање на дијалогот, 

● меморизирање на конкретните реченици и нивно повторување (анг. 

Pattern drill). 

Иако аудио-лингвалниот метод во основа вклучува две важни 

вештини кои учениците би требало да ги развиваат во текот на наставата 

– слушање и зборување – тој сепак самостојно е несоодветен за 
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современата настава бидејќи зема предвид мал број однапред смислени 

реченици кои треба да се научат и повторат како такви, без простор за 

индивидуално изразување при говорењето и простор за дијалошка 

импровизација налик вистински разговор надвор од училницата и 

наставното помагало. 

 Постојат неколку вариетети на овој метод коишто се трудат да ги 

избегнат повторувачките начела. На пример, од ученикот може да се бара 

да ја трансформира реченицата од афирмативна во негативна. Но, бидејќи 

не се посветува внимание на значењето ниту на правилата, постои ризик 

учениците да не се фокусирани на разбирањето на дијалогот туку само на 

правилното повторување и репродуцирање.  

в) Когнитивен метод  

Овој метод, според Крашен (1982, стр. 132), се заснова на идејата дека 

„свесната, намерна јазична компетенција е предуслов за точната употреба 

на јазикот“. Oдносно, ако ученикот доволно добро ги знае правилата, со 

тек на време самиот ќе почне добро да го зборува целниот јазик. Слично 

како и во граматичко-преведувачкиот метод, наставниот час започнува со 

детално објаснување на правилата. Но, за разлика од граматичко-

преведувачкиот, со когнитивниот метод правилата се увежбуваат преку 

говорни, комуникативни активности кои целат да им покажат на 

учениците како тоа правило изгледа во реална употреба. 

 Иако овој метод може успешно да се применува во наставата, 

истиот става преголем акцент на наученото и свесното, а не на спонтаното 

и несвесното при учењето на јазикот односно се фокусира на изучувањето 

на еден јазик, а не на несвесното восприемање. 

г) Директен метод  

Директниот метод, според авторот, се појавил како реакција на 

граматичко-преведувачкиот метод кој бил најчесто употребуван во 

наставата по странски јазик. Во овој метод, акцентот е ставен на 

директната комуникација и индиректното учење на јазикот.  
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 Со употреба на директниот метод, акцентот целосно се става на 

целниот јазик. Целниот јазик се користи постојано во наставата, во секоја 

комуникација помеѓу наставникот и ученикот, дури и при објаснувањето 

на начелата на одредена активност. Се поттикнува и дијалог со учениците 

преку поставување на одредени прашања на теми соодветни на целта на 

наставата или интересите на учениците. На овој начин, учениците учат 

директно. Според Крашен (1982), ученикот всушност најдобро учи кога е 

вклучен директно во процесот (анг. learning by doing).  

 Иако методот се фокусира на јазикот во пракса и имплицитното 

учење, сепак мора да се внимава при исправањето на грешките на 

учениците. Фокусирањето на точен граматички израз по секоја цена може 

да ги демотивира учениците. 

д) Природен пристап (анг. natural approach) 

Природниот пристап кон подучувањето на јазикот, според Крашен (1982), 

е сличен со директниот метод од повеќе аспекти. Тој се темели врз неколку 

централни начела: 

● комуникација наставник – ученик само на целниот јазик, 

● комуникација ученик – наставник на целниот или мајчиниот јазик, 

по избор на ученикот, 

● при усните излагања на учениците, наставникот не ги поправа 

граматичките грешки освен кога говорот е целосно неразбирлив 

поради грешката, 

● структурирани граматички вежби за домашна работа (во овој 

случај, грешките на учениците се поправаат и им се укажува на 

нив), 

● фокусот е на развивање на вештините преку директна вклученост, 

решавање проблеми и разговор за идеи. 
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Иако има некои недостатоци (особено во делот на неукажување на 

грешките за време на наставата), овој метод успешно се труди да ги 

имплементира принципите и на експлицитно и на имплицитно учење. 

ѓ) Total physical response – TPR 

Овој метод, според сознанијата на Крашен (1982), вклучува физичка 

активност за време на наставата преку извршување на команди (како 

седни/стани или покомплексни наредби во зависност од целите на часот и 

возраста на учениците) кои наставникот ги задава. Методов се фокусира 

на разбирање на јазикот пред да се почне да се говори и се темели врз 

идејата дека „учениците самостојно ќе започнат да говорат кога ќе се 

чувствуваат подготвено“ (Крашен, 1982, стр. 140).  

Овој метод се фокусира на имплицитното, несвесно учење на 

јазикот и на граматичките правила. Истиот успешно функционира кај 

ученици кои се интровертни или срамежливи и не сакаат да зборуваат и 

да се вклучат во наставата.  

е) Suggestopedia 

Авторот тврди дека овој метод е еден од поновите методи на подучување 

кои се користат во наставата по странски јазик. За успешна примена на 

овој метод, потребно е да се работи во мали групи, до 12 ученици, и да се 

одржуваат часови со засилено темпо односно средби со дневен обем од 4 

часа. 

 Овој метод вклучува и некои од начелата на постарите наставни 

методи (игри, дијалози, граматички правила, превод, исправање на грешки 

при говорење…), но и некои навистина иновативни техники како 

имплементирање на техники на дишење, медитација при читањето 

дијалози (кои пак го комбинираат мајчиниот и странскиот јазик) и 

медитирање со слушање класична музика додека наставникот го чита 

текстот. 

 Освен интересните активности кои го привлекуваат вниманието на 

ученикот, овој метод се одликува и со постигнување на релаксирачка 
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атмосфера во училницата во којашто учениците се чувствуваат опуштено 

и не чувствуваат анксиозност.  

Иако ова се главните методи врз кои се темели наставата, различни 

истражувачи предлагаат и понови, алтернативни методи, кои сметаат дека 

посоодветно би се имплементирале во училницата и би ги исполниле 

наставните цели.  

Важно е да се напомене дека методите на настава еволуираат како 

што еволуира и самиот наставен процес и учесниците во него. Она што 

денес се смета за современ, иновативен метод кој одлично функционира, 

за неколку децении може да стане застарен, несоодветен метод кој не ги 

дава посакуваните резултати. 

3. Модерни пристапи во подучувањето литература во наставата по 

англиски јазик 

Литературата била дел од наставата по странски јазици уште од најстари 

времиња. Иако таа неразделно се врзувала со наставата низ годините, 

оттогаш па сѐ до денес, начините на кои била/е подучувана значајно се 

менувале. Старите методи во кои централно место имал наставникот 

отстапиле место на модерните пристапи според чиишто начела ученикот 

е центарот на наставниот процес. Еден таков пристап е и интегрирачкиот 

пристап во наставата по странски јазик. 

3.1. Интегрирачки пристап во подучувањето литература во 

наставата по англиски јазик 

Литературата претставува несомнено голем предизвик за учениците, 

особено кога литературното дело е напишано на јазик кој не го познаваат 

во целост. Затоа науката за дидактика и методика на наставата разгледува 

повеќе методи и пристапи преку кои може да им се помогне на учениците 

на што полесен и помотивирачки начин да го усвојат предвиденото дело. 

Постојат повеќе пристапи преку кои литературните дела може да 

се обработуваат во рамките на наставата по англиски како странски јазик. 

Преку употребата на соодветниот пристап и/или метод, можат да се 
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постигнат главните цели на обработката на литературата според Дивсар 

(Divsar, 2009): да им се овозможи на учениците да ги разберат и 

самостојно анализираат јазичните структури, стилот на авторот, стилските 

изразни средства, реторичките начела и да ги развијат интеркултурните 

вештини и вештини за креативно, семостојно изразување. Еден од 

најпознатите пристапи на подучување литература којшто ги зема предвид 

вака поставените цели е интегрирачкиот пристап на подучување. Според 

Шорт (Short, 1996), интегрирачкиот модел е во основа лингвистички 

пристап, којшто користи некои од стратегиите што се користат при 

стилистичка анализа, детално истражување на текстот и од литературни и 

од не-литературни перспективи во однос на стилот и неговата поврзаност 

со содржината и формата. Ова подразбира систематска, детална анализа 

на стилските одлики на текстот, како што се вокабулар, структура, вид, 

итн. Сето ова се прави со цел да се открие не само значењето на текстот, 

туку и на кој начин се сугерира и наговестува тоа значење. Ова го поврзува 

или го интегрира јазичното со интерпретирачкото. Интегрирачкиот 

пристап ги поврзува јазичните елементи, интерпретирачките способности 

и градењето на висока свест за културата, но и овозможува 

интердисциплинарна поврзаност преку која учениците можат да го 

поврзат она што го знаат од претходно со прочитаното (Savvidou, 2015). 

Интегрирачкиот модел, според Савиду (2015), користи елементи од 

трите најпознати методи на подучување литература: Јазичниот модел (кој 

се фокусира на јазикот и лингвистичките елементи), Културниот модел 

(кој се фокусира на културните елементи во делото) и Моделот на личен 

развој (анг. Personal Growth Model), којшто пак се фокусира на 

дидактичките елементи – интепретацијата во рамките на индивидуалните 

искуства и стимулирањето за себе-подобрување. 

Истражувањето на Дивсар (2009) во рамките на трудот 

„Испитување на ефикасноста од воведувањето на интегрирачкиот пристап 

при подучување литература на англиски како странски јазик“, во коешто 

учествувале 120 студенти поделени во две групи (експериментална и 

контролна), во текот на еден академски семестар, покажало дека 

студентите кои биле изложени на настава со интегрирачки пристап при 
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обработката на кратки прозни дела, постигнале подобри резултати во 

однос на препознавањето на лингвистичките елементи, успешната 

интепретација на делото и културните аспекти со коишто се сретнале при 

читањето. 

Ова укажува на придобивките од имплементацијата на овој модел 

при обработката на литературните дела. Земајќи ги предвид овие наоди, 

истражувачот се обиде да ги примени начелата на моделов за време на 

експерименталните средби. 

4. Карактеристики и предности на различните литературни жанрови 

Истражувањето на наративните жанрови и творештвото за деца е првиот 

клучен чекор при избор на соодветно литературно дело за наставата по 

странски јазик. Секој наративен жанр, со своите уникатни обележја и 

начела, претставува целина сама за себе, со свои предности и недостатоци 

при имплементирањето во наставата, особено кај ученици чиј мајчин јазик 

не е јазикот во делото на кое се работи. 

Барон (Barone, 2001) во својата книга за детската литература во 

наставата истакнува дека не постои универзално прифатено литературно 

дело кое ќе одговара за сите групи ученици. Групата на ученици го 

диктира и ограничува изборот на дела и жанрови, особено во средини каде 

јазикот на кој е напишано се изучува како странски. 

Во книгата, авторката суштински ги одделува традиционалните 

детски книги (како „Пајажината на Климентина“ на Вајт и „Хрониките на 

Нарнија: Лавот, вештерката и ормарот“ на Луис), книгите кои можат да се 

сместат во жанрот фантазија (како „Хари Потер“ на Ролинг), поезијата за 

деца, фикцијата, кратките приказни, графичките романи и басните. Секој 

жанр, според неа, нуди можност за креативна настава и плодна дискусија, 

но не и со секоја група на ученици. Трите жанрови кои најчесто се 

среќаваат во наставата по литература во рамките на наставата по странски 

јазик се поемите, кратките приказни и драмските дела. 

Според Слоун (Sloan, 2003), обработувањето на поетски дела со 

деца е предизвик дури и во средини каде делото е напишано на мајчиниот 
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јазик на учениците. Поезијата, според неа, неретко се доживува како 

тешка јазична материја: нешто со преносно значење, симболи, метафори 

и други комплексни стилски изразни средства, неразбирливо за 

многумина. Голем дел од учениците, за жал, гледаат на поемите како на 

загатка и комбинација на нетипични и тешко разбирливи реченици. 

Наставникот кој избрал поезија во рамките на својата настава има за 

задача да обмисли часови во кои поетското дело ќе го претстави како 

ритмична целина, полна јазични игри и интересен, шаренолик јазик кој 

отвора можност за различни интерпретации и креативност. 

Кратките приказни, од друга страна, се поконвенционален избор за 

млади читатели за време на наставата по литература во рамките на 

наставата по странски јазик. Според Коли (Collie, 1987), нивната 

релативно кратка должина, ограничениот број на настани и ликови ги 

прави идеални за ненативни говорители кои немаат многу искуство со 

читање на странски јазик. Тие се идеални во многу наставни сценарија 

бидејќи можат во целост да се прочитаат за време на самиот час. Исто така, 

кратките раскази се лесни и брзи за препрочитување при работа на 

домашната задача и најчесто немаат комплексна фибула која е тешко да 

се разбере. 

Драмските дела според Коли (1987), се уште едно плодно поле за 

работа со ученици, дури и во средини каде јазикот на драмското дело е 

странски. Драмските литературни дела, според неа, имаат една значајна 

особина што ги прави интересни за учениците: можат да бидат изведувани 

на вистинска или импровизирана сцена. Читањето по улоги е одличен 

начин да се задржи вниманието на учениците. Подготвувањето на цела 

драмска претстава, пак, дополнително ќе го зголеми интересот за делото. 

Часовите можат да се збогатат и со гледање на филмувани верзии на 

делото, делови од филмувани театарски претстави, па дури и да се посети 

вистинска претстава во најблискиот театар. Сето ова ги прави драмите 

одличен избор дури и во средини каде учениците не се особено 

мотивирани за работа на литературни дела. 
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4.1. Критериуми за избор на текстови 

Изборот на соодветно литературно дело кое ќе биде во согласност со 

воспитно-образовните цели на наставата и во исто време ќе биде доволно 

интересно, мотивирачко и ќе ги оправда очекувањата на учениците, е 

можеби најголемиот предизвик во имплементацијата на литературата во 

наставата по странски јазик. Според Лазар (Lazar, 1993), двата најважни 

фактори при изборот на литературно дело се групата на ученици, со сите 

свои ограничувања и предности и самиот книжевен текст, со сите свои 

комплексности и карактеристики.  

Различни автори (вклучувајќи го и Лазар (1993)) предлагаат повеќе 

критериуми за избор на литературни текстови за дидактички цели. Во 

продолжение се наведени пет од поважните начела за избор: 

а) Дидактички елементи во делото 

Според Барон (Barone, 2011), соодветно избраната детска литература која 

се вклучува во наставата треба да содржи и дидактички елементи. Покрај 

тоа што треба да се внимава книгата да е доволно интересна за целната 

група читатели, треба да се внимава и на пораката која книгата ја носи за 

да соодвестува со воспитно-образовните цели. Извлекувањето на „поука“ 

од делото е важен дел од работните активности во рамките на обработката 

на едно литературно дело во наставата. 

б) Интересите на учениците  

Интересите на учениците се уште еден важен фактор кој треба да биде 

земен предвид кога се избираат литературни дела за наставата. Различни 

групи на ученици, според Лазар (1993), би имале различни интереси во 

зависност од возраста, опкружувањето, културата и традициите со кои се 

одгледани и други надворешни фактори. Најдобриот начин да се проценат 

интересите на учениците и да се избере дело кое би им било интересно и 

кое би биле мотивирани да го обработуваат е преку директен разговор со 

самите ученици. 
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 Во секој случај, важно e темите во литературните дела – предмет 

на обработка – да се доволно современи, за да можат да се поврзат со 

проблемите и искуствата на групата ученици, или доволно универзални, 

за поврзаноста да може да се постигне без оглед на тоа кога делото е 

напишано. 

в) Јазичните одлики на делото  

Според истиот автор (Лазар, 1993), јазичните одлики на делото се уште 

еден значаен фактор кој треба да го диктира изборот на литературното 

дело во наставата. Ова е особено важно во ситуации каде мајчиниот јазик 

на учениците е различен од јазикот на кој е напишано делото кое е предмет 

на обработка.  

Неопходно е да се размисли за тоа колку комплексен е јазикот на 

кој е напишано делото и таа комплексност да се усогласи со просечните 

јазични компетенции на групата ученици со која се работи. Според Лазар, 

важно е и да се увиди дали во делото има метафори, симболи и сл. кои би 

го отежнале читањето и разбирањето. Дополнително, важно е и да се 

внимава на тоа од кој период е самото дело. Постари литературни дела би 

биле потешко разбирливи за младите ученици бидејќи јазикот во нив е 

различен од јазикот што тие го познаваат и учат. На крај, треба да се 

внимава и на должината на делото како значаен фактор при изборот. 

г) Јазичните компетенции на групата ученици 

Лазар (1993) смета дека јазичните компетенции на групата ученици со која 

се очекува да се обработува делото се главниот одлучувачки фактор при 

изборот. Јазичните компетенции на учениците и дали и колку кај нив е 

развиена вештината читање со разбирање ќе го диктираат изборот на 

литературното дело. Важно е да се напомене дека јазичните компетенции 

не зависат само од возраста на учениците. Една група од 14 години може 

да има навистина високи јазични познавања, додека друга група на истата 

возраст може да има недоволни познавања, во зависност од многу 

фактори. 
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 Усогласувањето на делото со јазичните компетенции може да биде 

и предизвик, особено кога се работи со група ученици со дијаметрално 

различно ниво на познавања. Имено, во овие случаи, според Лазар, 

најтешко е да се избере дело кое истовремено би било доволно интересно 

за учениците со високи постигнувања и доволно разбирливо за оние со 

ниски. Во овие случаи авторот предлага наставникот да се води според 

просекот на групата, генерално, па преку активностите да внеси 

предизвици за подобрите ученици и олеснувања за послабите. 

 Читателското искуство како дел од јазичните компетенции исто 

така ќе влијае врз изборот на дело, тврди авторот. Дали и колку учениците 

се запознаени со жанрот ќе влијае врз комплексноста на делото кое може 

да биде земено предвид во наставата.  

д) Рамноправната застапеност во делото  

Наставата во 21-от век условува и почитување на некои принципи кои 

пред само неколку децении не се сметале за толку важни. Обезбедувањето 

на рамноправна застапеност, т.е. инклузивност во избраните дела е еден 

таков принцип. Според Вардел (Vardel et al. 2006), современата настава 

треба да вклучува литературни дела во кои ќе бидат застапени ликови од 

малцинствата, ликови со инвалидитет, ликови со интелектуални 

потешкотии, ликови од различни вери и националности, ликови со 

различен економски статус и сл. 

Ова ќе овозможи учениците полесно да се идентификуваат со 

избраното дело и ќе помогне да се гради чувство на меѓуетничка и, општо, 

меѓусебна толеранција во денешните шаренолики општества. 

Дополнително, во истиот контекст, треба да се внимава и на различните 

интерпретации на делото и дали тоа можеби ќе биде навредливо за некоја 

група ученици. 

5. Aктивности за различните литературни жанрови 

Различните литературни жанрови кои можат да се употребат за време на 

наставата по англиски како странски јазик во осмо и деветто одделение, 

оставаат простор за избор на разновидни активности со кои се обработува 
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секое одделно литературно дело. Секој литературен жанр има свои 

уникатни особености и активностите во наставата мора да се согласуваат 

со тие особености. На тој начин, во зависност од видот, односно жанрот 

на литературното дело, во наставата можат да се применат повеќе видови 

на активности во секоја од трите фази: пред-читачки активности, 

активности за време на читањето и активности откако делото ќе се 

прочита. 

а) Активности за краток расказ 

Кратките раскази можат да бидат особено корисни за средини каде јазикот 

на литературното дело не е мајчиниот јазик на учениците. Тие 

овозможуваат учениците полесно да ги идентификуваат елементите на 

дејството, ликовите и пораката и мотивацијата на авторот. 

Во својата книга „Less is more“, Кембел (Campbell, 2007) ја 

потенцира важноста на кратките раскази во средини каде јазикот на делото 

се изучува како странски или втор јазик. Според неа, кратките раскази се 

користат од наставниците во борбата против синдромот на „лажно 

читање“ (анг. Fake reading) – самото тоа што краткиот расказ може да се 

чита за време на наставата ќе значи дека во училницата ќе имаме ученици 

кои вистински го прочитале делото, а не само кратката прераскажана 

верзија понудена на мноштвото интернет страни. Таа предлага неколку 

активности со кои кратките раскази, иако релативно куси, можат да вродат 

со плодни дискусии и анализи. 

Според Кембел (2007), учениците можат да пишуваат свои кратки 

раскази, инспирирани од делото. Исто така, можат да дискутираат по 

групи или во парови за одделните ликови, најзначајни извадоци, 

непознати зборови и дури да создадат свој текст во кој ќе ги преработат 

дејствата (ќе ги подредат хронолошки, ќе ги раскажат од перспектива на 

еден лик, ќе ги прераскажат како да се случки во моментот, а не пред 

многу години и сл.). Кемпбел тврди дека должината на делото и фактот 

дека најчесто кратките раскази се читаат за време на часот остава простор 

за креативност бидејќи сознанијата од делото се сѐ уште свежи во 

сеќавањата на учениците. Така, учениците можат и да создаваат 
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илустрации за дејството и ликовите, конфликтите кои биле централен 

елемент на делото, поуките кои се извлекле и сл. 

б) Активности за роман 

Како покомплексна читачка материја, романите напишани на втор или 

странски јазик не се секогаш првиот избор за обработка со ученици од 

основно образование, иако со внимателен избор на роман, и тие непречено 

можат да се обработуваат за време на наставата. 

 Должината на романот, прозата во него, многубројните ликови, 

теми, конфликти и пораки оставаат простор за детална обработка од 

повеќе аспекти со мноштво различни активности. Според Волф (Wolf, 

2004) и неговата книга насловена како „Интерпретирање на литература со 

деца“ (анг. Interpreting Literature with Children), пред-читачките 

активности се од огромна важност кога се обработуваат романи. Имено, 

според него, уште пред да започнат да го читаат делото, учениците треба 

да се поттикнат со дискусија за конкретниот роман за време на часот, 

ликовите со кои ќе се сретнат, современи ликови кои се слични на 

ликовите во делото, некои извадоци од делото и зошто токму тоа дело е 

избрано за обработка. Волф тврди дека без ваква соодветна подготовка и 

мотивација учениците можат да потфрлат во задачата да го прочитаат 

делото во целост и внимателно. 

 Волф предлага при обработката на делото да се вклучат илустрации 

кои ќе им помогнат на учениците полесно да ги визуелизираат ликовите и 

делото. Дополнително, тој предлага на учениците да им се зададат задачи 

кои ќе ги поттикнат внимателно да читаат. Една од активностите која 

може да послужи за оваа намена е т.н. мапа на ликовите (анг. Character 

Map). Во оваа „мапа“ или шема учениците би дополнувале информации за 

секој од ликовите (информации во врска со изглед, постапки, лични 

карактеристики, итн.) додека читаат. Исто така, авторот ја охрабрува и 

идејата за забележување на интересни извадоци или изреки при читањето 

кои понатаму можат да се дискутираат за време на наставата. 
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 Креативните активности кои Кембел (2007) ги дискутира во делот 

за обработка на кратки раскази можат да се вклучат и при обработката на 

романи. Учениците можат на креативен начин да ја илустрираат 

приказната, ликовите, местото каде дејството се одвива и сл. Понатаму, 

учениците можат и да напишат алтернативен, различен крај на делото. 

 Koга се дискутира за ликовите или делото, може да се искористат 

т.н. поттикнувачи на дискусија (анг. Discussion prompts). Овие 

поттикнувачки прашања, внесени на интересен начин, би ги охрабриле 

учениците да се вклучат во дискусијата за делото и да зборуваат за своите 

омилени ликови, за херојот на приказната, антагонистот и оние кои им 

помагаат, местото, идејата на авторот, што би промениле и сл. Пример за 

ваков поттикнувач е вклучен како Прилог 6 чијашто намена е учениците 

да се вклучат во дискусија. Ова наставно помагало има круг за вртење 

којшто застанува на различни прашања како: Дали би ја прочитал/а 

книгава повторно? Кој лик најмногу ти се допадна и зошто? Кој дел од 

приказната ти беше најинтересен и зошто? Што би го прашал/а 

авторот? Кој дел најмалку ти се допадна и зошто? Наброј три придавки 

кои го опишуваат ликот. 

в) Активности за поезија 

Иако самата природа на поезијата ја прави покомплексна за обработка 

дури и на мајчин јазик, умешно избраната поезија може да се искористи 

во наставата по странски или втор јазик за да им се долови на учениците 

креативноста на јазикот и практичната употреба на стилските изразни 

средства. Според Барон (Barone, 2010), децата уште од најмала возраст 

можат да се изложат на поезија. Поезијата која вклучува рима и ритам, 

според него, интересна е дури и за најмладите деца и ученици кои се 

интересираат за медоличноста на поемата при нејзиното читање или 

изведба. 

 Мелодичноста на поезијата дозволува таа да се комбинира со 

музика, но и со цртеж. Така, според Барон (2010), учениците можат да 

пристапат кон илустрирање на тоа како тие ја сфатиле поемата која е 

предмет на обработка. Дополнително, тие можат да ја комбинираат 
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поемата со инструментална музика, па по тој ритам да создадат интересна 

мултимедијална изведба за време на наставата. 

 Обработката на поезија е и своевидна инспирација за лично 

творештво. Учениците можат да се обидат да пишуваат и свои кратки 

поеми на слични теми како обработената поезија за време на наставата. 

Најважно од сѐ е поезијата да не се претставува како елитистички наратив 

којшто е тешко да се разбере, туку како уметност која поради уникатната 

можност да се интерпретира на повеќе начини може да е исклучително 

интересна за учениците.   

г) Активности за драма 

Според Коли и Слејтер (Collie & Slater, 1987), драмските текстови можат 

да бидат едни од најинтересните видови на литературни дела за обработка 

за време на наставата. Изведбената природа на драмските текстови ги 

прави интересни за обработка за ученици од сите генерации, бидејќи 

текстот односно драмското дело може да се чита по улоги за време на 

часот, но и да се изведува на своевидна сцена за време на наставата. 

Делото може да се изведува и со помош на кукли со што и оние кои не се 

чувствуваат доволно самоуверено за да настапуваат пред групата би 

можеле да се вклучат. 

 Авторите дополнително предлагаат ликовите и дејствата да се 

поврзуваат со ликови кои на учениците им се познати (ликови од 

современи филмови, серии, игри и сл.) и случки од сегашноста за кои 

знаат. Ова ќе им овозможи на учениците подобро да ги разберат ликовите 

во делото и да се поистоветат со нив.  

 Мноштвото ликови во драмските дела овозможува и разгледување 

на дејството низ призмата на еден лик. Коментирањето и 

прераскажувањето на настаните низ призмата на некој лик би им 

овозможило на учениците да го прошират својот светоглед и подобро да 

ги разберат мотивациите за нечии делувања. 

 Исто така, во драмските дела кои се претежно дијалошки, најдобро 

е прикажан комуникативниот аспект на јазикот односно јазикот во пракса. 
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6. Подучување на јазичните функции преку литературата 

Според Пандев (2018), јазикот како најсовршен систем од симболи се 

одликува со неколку функции како: содржинска, емотивна, конативна, 

контактна, метајазична и поетска. Овие функции, дефинирани од 

Јакобсон, овозможуваат непречена првенствено вербална комуникација 

која експресивно ги искажува човековите мисли, ставови и верувања.  

         Ако комуникативната цел е крајната цел во изучувањето на еден 

странски јазик, тогаш комуникацијата која ги зема предвид овие јазични 

функции, треба да е централен дел од наставниот процес. Според Каста 

(Casta et al., 2016), значаен аспект на јазичната компетентност е да се научи 

да се користи јазикот за различни функции. Некои од јазичните функции 

кои можат да се усвојат за време на наставата по англиски јазик, според 

Каста, вклучуваат: барање/давање информации и упатства, објаснување, 

споредување, аргументирано изразување, појаснување на причинско-

последични односи, сумирање и сл. 

         Преку изучувањето на јазикот, тврди Каста (2016), учениците учат 

како правилно да се изразат во дадена ситуација, како да го структурираат 

говорот, како да ги склопат идеите во кохезивна целина и како да 

реагираат и одговорат соодветно на она што им е кажано во дадена 

говорна ситуација. 

         Дармапада (Dharmapada, 2016) во својот труд за изучувањето на 

јазичните функции преку литературата истакнува дека покрај т.н. течно 

говорење кое ќе биде граматички точно, учениците кои го изучуваат 

англискиот како немајчин јазик, мора добро да ги владеат и јазичните 

функции. Наставната програма во многу земји, па и Индија, според него, 

не предвидува доволно материјал за оваа намена и не вклучува доволно 

примери на „јазик во пракса“ преку кој можат да се изучуваат и 

подучуваат јазичните функции. Поради тоа, литературата како вистински 

пример за автентичен „јазик во пракса“, може да се искористи за да го 

намали јазот помеѓу материјалот во наставната програма и учебниците и 

реалните потреби на оваа група ученици. 
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Дармапада (2016) тврди дека литературата содржи бројни примери 

на ситуации кои се блиски до реалноста, и со тоа овозможува да се 

проучуваат човековите дилеми, несогласувања, чувства и емоции во 

дадена говорна ситуација која е рефлексија на секојдневието и реалниот 

живот. Овие примери во литературата се од огромна важност за 

комуникативниот аспект во наставата по јазик. На тој начин, наместо да 

се гледа на литературата како на нешто елитистичко кое треба да се 

декодира, тој предлага литературата да се користи како алатка која ќе им 

помогне на учениците да го совладаат англискиот јазик во ситуации каде 

не го изучуваат како мајчин јазик со изворна, автентична материја и 

вистински спонтани говорни ситуации. 

7. Подучување на литература во наставата по англиски јазик со 

помош на компјутери 

Бирото за развој на образованието при Министерството за образование и 

наука на Р С. Македонија предвидува редовна употреба на 

информатичките технологии во наставата. Вклучувањето на ИКТ во 

наставата е законски задолжително и при планирањето на наставата по кој 

и да е предмет, наставниците се должни да испланираат и соодветни 

часови и активности кои ќе вклучуваат употреба на информатичките 

помагала. Во тоа име, неминовна е и вклученоста на ИКТ при планираната 

обработка на литературни дела во наставата по англиски јазик во 

основните училишта.  

 Принципот на учење на странски јазик со помош на компјутери 

(анг. CALL – Computer Assisted Language Learning) не е нов и се користи 

од 80-тите на 20-от век. Со забрзаниот развој на информатичките 

технологии се зголемува и нивната употреба за време на наставниот 

процес, особено во поново време каде компјутерите се важен дел од 

современата настава (Џонс и др. (Johns et al.), 2008). Студијата на Џонс од 

2008 којашто ја испитува обработката на литературни дела на англиски 

како странски јазик со помош на компјутери потврдува дека активностите 

со компјутери можат да го подобрат и олеснат процесот на обработка на 

литературни дела на странски јазик. Имено, во 16-неделниот експеримент 
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со две групи од 48 ученици во Тајван, каде англискиот јазик се учи како 

странски, Џонс открил дека учениците се помотивирани за работа на 

делото кога работат на активности кои се изведени со помош на 

компјутери – за време на наставата, но и самостојно во домашни услови. 

 Иако информатичките технологии можат да помогнат делото да се 

обработува на покреативен начин, нивната успешна имплементација 

зависи и од наставникот и неговите вештини за работа со ИКТ (Зајнал 

(Zainal), 2012).  

 Информатичките технологии можат да бидат вклучени во часовите 

посветени на обработка на литературни дела на повеќе начини: бројните 

апликации за интерактивни квизови, видеа, аудио книги, онлајн алатки за 

мисловни мапи и т.н. бура на идеи, илустрации за настаните и ликовите на 

делото, фиктивни продолженија или видоизменети настани од делото 

напишани од фановите (анг. fan fiction) како и веб страници со белешки за 

ликовите и настаните, појаснувања на симболите и темите, па дури и 

„превод“ на архаичниот јазик во модерен, се само дел од алатките кои 

можат да се искористат самостојно или во комбинација со други 

потрадиционални активности при обработката на делата со учениците. 
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III. ПРИДОБИВКИ ОД ВНЕСУВАЊЕТО НА 

ЛИТЕРАТУРАТА ВО НАСТАВАТА И ПОТЕШКОТИИ 

ПРИ ВНЕСУВАЊЕТО НА ЛИТЕРАТУРАТА ВО 

НАСТАВАТА 

Овој труд ги проучува причините заради кои литературата треба да се 

користи што повеќе во наставата по англиски јазик и укажува на 

мноштвото придобивки кои произлегуваат од внесувањето на 

литературата во наставата. Истражувањето спроведено во рамките на 

трудов имаше за цел да докажи дека главната придобивка од внесувањето 

на литературата за деца во наставата по англиски јазик е зајакнувањето на 

основните (макро) јазични вештини на учениците: слушање, говорење, 

читање, пишување и секундарните (микро) јазични вештини како 

збогатување на зборовниот фонд и разбирање на граматиката. Иако 

моменталните наставни програми по англиски јазик ги содржат 

горенаведените вештини како крајни цели/резултати во наставата, тие не 

одредуваат засебно програмско подрачје литература – коешто би се 

користело како алатка за поефикасно постигнување на веќе зададените 

цели. 

1. Придобивки за учениците 

Лингвистичките придобивки од внесувањето на литературата во наставата 

по англиски јазик веќе се засведочени од мноштво модерни истражувачи. 

Бобкина и Домингез (2014), Катиб и др. (Khatib et al., 2011), Флорис (Floris, 

2004), Госн (Ghosn, 2002), Хисманоглу (Hişmanoğlu, 2005), Катиб и 

Рахими (Khatib & Rahimi, 2012), Пардеде (Pardede, 2011), Саха (Saha, 

2014), Сел (Sell, 2005), Тајебипур (Tayebipour, 2009), Ценг (Tseng, 2010) и 

Јилмаз (Yilmaz, 2012) се само дел од мноштвото модерни едукатори, 

истражувачи и наставници по јазик коишто ги признаваат предностите 

што ги нуди литературата во подобрувањето на лингвистичките 

способности на учениците. Меѓутоа, треба да се напомене дека овие 

модерни истражувачи често ги засноваат своите ставови и наоди врз 

истражувањата на претходно-споменатите едукатори од крајот на 80-тите 
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и во текот на 90-тите години како Крашен, Мели, Картер, Брамфит, Лонг, 

Коли, Слејтер, Лазар и Даф. 

Придобивките од имплементацијата на литературата во наставата 

по англиски јазик не се ограничени на подобрување на јазичните вештини. 

Дел од горенаведениве истражувачи (како Катиб (2011), Бобкина и 

Домингез (2014), Пардеде (2011), Госн (2002) и сл.) зборуваат и за 

следниве додатни придобивки од учењето со литературни дела напишани 

во целниот јазик: 

1. Зголемување на мотивацијата за изучување на јазикот 

2. Запознавање на учениците со културата на целниот јазик 

3. Развој на толеранцијата кон други култури и религии 

4. Подобрување на социолингвистичките и прагматичките 

компетенции на учениците 

5. Развој на имагинацијата кај учениците 

6. Развој на емоционалната интелигенција 

7. Развој на критичкото размислување 

Покрај големата важност на горенаведениве придобивки врз 

целокупниот развој на учениците како индивидуи, овој труд се фокусира 

исклучиво на лингвистичките придобивки од когнитивното подрачје на 

образовните цели. Но, иако трудов не ги проучува овие секундарни 

придобивки, од досегашните наоди на претходните истражувачи 

(наведени погоре), може да се претпостави дека имало подобрување и во 

овие аспекти. 

Треба да се земе предвид дека модерните истражувачи ги засноваат 

своите видувања за горенаведените придобивки врз истражувањата на 

едукатори коишто започнале да ги испитуваат разноразните придобивки 

од внесувањето на литературата во наставата по англиски јазик кон крајот 

на 80-тите и во текот на 90-тите, како што веќе беше споменато. На 

пример, видувањата на Коли и Слејтер (Collie и Slater, 1987, стр. 5) се 
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потврдени и наново констатирани од голем број на истражувачи. Коли и 

Слејтер го оправдуваат користењето на литературата во наставата поради 

следниве причини: 1. Внесување на автентичен материјал напишан во 

целниот јазик, 2. Културно збогатување на учениците, 3. Јазично 

збогатување (коешто е фокусот на ова истражување), и 4. Личното 

залагање на учениците. 

Првата причина подразбира користење на богат и разновиден 

материјал којшто е првично напишан како истражување на човечката 

природа, а не заради исполнување на некои педагошки цели. Важноста на 

литературното дело е истрајна и останува релевантна со текот на времето. 

Поради тоа, едно литературно дело останува врежано во свеста на 

читателот, којшто преку тоа дело добива пристап до автентични 

информации за историскиот период кога е напишано и за културата на 

говорителите чијшто мајчин јазик е англискиот. Ако странската изворна 

литература започне поактивно да се користи во наставата, учениците ќе 

имаат индиректен пристап до културата на целниот јазик преку 

оригинални  и „живи“ дела, коишто не се напишани со главна функција за 

усвојување на лингвистичките одлики на јазикот. 

Ова нè води до втората точка – културно збогатување. Имено, едно 

литературно дело напишано на странскиот јазик којшто се проучува го 

изложува читателот на начинот на живот во земјата од каде што потекнува 

тој јазик. Литературата обично обработува универзални теми како љубов, 

омраза, природа и смрт, коишто се теми кои ги надминуваат сите култури 

и јазични бариери. Оваа придобивка е достапна до ученикот во отсуство 

на можноста да се искуси културата преку посетување на земјата од каде 

што потекнува странскиот јазик. Иако постојат различни форми на јазично 

изразување коишто го изложуваат читателот на странската култура како 

филм, радио, телевизија, весници итн., литературата дава 

најконцентриран, најавтентичен поглед кон странската култура. Го става 

читателот во жив и полн контекст каде се сретнуваат ликови од различни 

социјални позадини. Читателот се запознава со нивниот начин на 

размислување, нивните чувства и нивните обичаи и верувања. Овој 

контекст му дава можност на читателот да навлезе подлабоко во 
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идентитетот на говорителите од англиските говорни подрачја и да почне 

да го разбира начинот на којшто ги оформуваат своите мисли и сите 

социолингвистички форми на нивниот мајчин јазик (стандарден, 

колоквијален, итн.). Ова ќе доведе до развој на капацитетот за 

заклучување, т.е. изведување комплексни значења (подтекстуални 

значења), скриени под повеќе значенски нивоа и до зголемување на 

чувството за користење на целниот јазик во различни социјални 

контексти. 

Третата придобивка според Коли и Слејтер (1987), којашто е во 

фокусот на ова истражување, е развојот на лингвистичките способности 

на учениците. Очигледната претпоставка е дека читањето на странска 

литература првично води до збогатување на зборовниот фонд на 

читателот. Меѓутоа, добро избраното и добро имплементираното 

литературно дело во наставата по јазик исто така би резултирало со 

додатни јазични придобивки поради тоа што обезбедува богат контекст во 

којшто ќе се изучуваат индивидуалните лексички и синтаксички 

елементи. Моќта на литературното дело да се врежи во сеќавањето кај 

учениците може да се искористи на тој начин што граматиката и 

вокабулар ќе се изучуваат преку примери најдени во избраното 

литературно дело. Преку читањето на лектира, расказ, поема или драма 

којашто соодвествува со целите на часот и возраста на учениците, 

читателите ќе се сретнат со мноштво лингвистички белези на странскиот 

јазик, како што се: начинот на формирање на речениците, различните 

видови на синтаксички структури, различните начини на поврзување на 

идеите и слично. Значи, очигледната претпоставка е дека главните 

придобивки од внесувањето на литературата во наставата по странски 

јазик не вклучуваат само унапредување на вокабуларот туку и 

подобрување на вештините на учениците за восприемање (слушање и 

читање) и продукција (говорење и пишување), бидејќи учениците ќе 

започнат да размислуваат налик јазичните говорители чијшто прв јазик е 

англискиот. Тајните на јазикот скриени во подтекстот во различни 

социјални контексти се откриваат преку читањето на оригинална 

литература. На тој начин, учениците го развиваат чувството за 
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восприемање и создавање на јазикот на ист начин како оние чиј прв јазик 

е англискиот, т.е. преку користењето на мноштво лингвистички форми 

карактеристички за одреден јазик како идиомите. Литературата изобилува 

со такви форми. 

Последната причина е личниот влог на учениците при читањето на 

едно литературно дело. Ова нивно залагање ја негува и зголемува нивната 

мотивација за восприемање на целниот јазик. Бидејќи јазикот во пракса 

функционира на едно социолошко-семантично ниво – над основното 

лингвистичко ниво на правила коешто е одделено од реалноста – 

учениците имаат потреба од учење на јазикот во контекст на вистинскиот 

свет, учење во реални ситуации, надвор од аналитичката стерилност на 

училницата. За да се надмине оваа површност на јазикот, наставникот 

треба да ги ангажира размислувањата на учениците и нивната имагинација 

над тие механички аспекти на изучување на јазикот. Преку проучувањето 

на литературни текстови, учениците започнуваат да се поистоветуваат со 

ликовите и ситуациите коишто ги нуди едно литературно дело. Тоа 

„оживува“ во нивната свест и тие започнуваат да чувствуваат силa којашто 

ги влечи кон тоа дело. Сувопарното анализирање на речениците 

преминува во позадина и на површина излегува следењето на приказната. 

Се разбира, изборот на жанр и тематиката на делото треба да соодвестува 

со возраста и интересите на учениците. 

2. Придобивки за наставниците 

Покрај учениците, внесувањето на литературата во наставата исто така ќе 

резултира со одредени придобивки за наставниците. Едукаторите коишто 

би започнале да ја користат литературата како алатка во наставата по 

англиски јазик, би успеале во одржување на своето високо јазично ниво 

коешто им е потребно како врвни професионалци.  

Исто така, литературата би им отворила мноштво алтернативни 

методи за подготвување на нивниот час, независно од темата што треба да 

се работи, бидејќи литературата е автентичен материјал којшто не е 

првобитно создаден за педагошки цели. Иако придобивките за 

наставниците се важни и заслужуваат дополнително внимание, овој 
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магистерски труд е насочен кон истражување на придобивките коишто им 

се достапни на учениците, со цел успешно и детално да ги испита и 

забележи.  

Според Катиб (Khatib, 2012), со употребата на литературата за 

време на наставата по англиски како странски јазик, наставниците можат 

полесно да објаснуваат лексика и граматички структури. Ова им 

овозможува на наставниците да ја претстават наставната материја во 

реален контекст и да им помогнат на учениците да ги воочат теоретските 

правила на практичен начин.  

Истражувањето на Вурал (Vural, 2013) во кое две групи ученици 

поделени во експериментална и контролна група работеле на кратки 

приказни покажало дека обработката на литературни дела на странски 

јазик позитивно влијае врз мотивираноста на учениците да читаат, но и 

општо да учат странски јазик. Подучувањето добро мотивирани ученици 

е генерално желба на секој наставник. Работата со мотивирани ученици 

им дава елан и поттик за покреативна работа на наставниците. 

Иако придобивките за учениците се значително побројни од 

придобивките за наставниците, ако се смета дека успехот на наставникот 

се мери преку успехот на неговите ученици, тогаш може да се заклучи дека 

индиректно, преку тоа што литературата на учениците им помага да ги 

подобрат своите јазични компетенции, литературата во наставата им 

помага и на наставниците да имаат поголем успех во подучувањето на 

странскиот јазик. 

3. Потешкотии при имплементирањето на литературата во наставата 

по англиски како странски јазик 

Иако имплементирањето на литературата во наставата по англиски јазик 

во основните училишта на територијата на Р С. Македонија би имало 

бројни придобивки за учениците и од аспект за поуспешно совладување 

на клучните јазични вештини, но и од аспект на развивање на т.н. меки 

вештини како критичко размислување, ова имплементирање би донело и 
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своевидни предизвици и потешкотии за наставниците при практичната 

работа на овие книжевни дела.  

 Според Катиб (Khatib, 2011), постојат неколку потешкотии кои се 

сметаат за најважни во овој контекст. Прво, наставниците би имале 

потешкотии при изборот на литературните дела кои би биле предмет на 

обработка, второ, би имало проблем со усогласување на комплексноста на 

литературата и нивото на знаење на сите ученици од паралелките, трето, 

се очекува да се јават потешкотии и при усвојувањето на културолошките 

аспекти кои неминовно се вклучени во книгите и најпосле, ова 

имплементирање на литература би довело и до зголемување на јазот 

помеѓу учениците со повисоки постигнувања по предметот англиски јазик 

и оние чии постигнувања не се на тоа ниво. Дополнителни потешкотии 

кои можат да се јават се и комплексноста на јазикот што се користи во 

литературата, непознавањето на одредени литературни концепти и 

жанрови и неадекватните културолошки компетенции и културолошки 

бариери. Мотивацијата на учениците, односно недостатокот на 

мотивација, е уште една можна потешкотија при ова имплементирање. 

 Во продолжение ќе се разгледаат подетално овие предизвици и 

потешкотии кои потенцијално можат да се појават при имплементирањето 

на литературата во наставата по англиски како странски јазик. 

3.1. Потешкотии при изборот на литературни дела 

Непостоењето на унифицирана листа на литературни дела во 

официјалните наставни програми на Бирото за развој на образованието 

значи дека изборот на литературното дело кое би се обработувало за време 

на наставата по англиски јазик би морал да го направи предметниот 

наставник. 

Според Сел (Sell, 2005), изборот на соодветна литература со себе 

повлекува и други идеолошки и културолошки нишки, па наставникот 

мора да внимава што точно ќе избере и како тоа сѐ може да биде 

интерпретирано од страна на учениците, но и од страна на родителите кои 

бездруго одблиску ја набљудуваат наставата на своите деца.  
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Уште еден клучен фактор при изборот на литература за групата е 

доброто познавање на сите ученици кои ја чинат. Според Олман (Ollmann, 

1993), доброто познавање на учениците, нивните интереси, претходни 

познавања, нивните јазични компетенции и што за нив може да е 

разбирливо, интересно и блиско е клучно при изборот на соодветно дело. 

Имајќи предвид дека секој ученик е индивидуа за себе, со свои особености 

и свои афинитети, овој избор е можеби и најтешкиот предизвик во полето 

на имплементацијата на литературата во наставата. Да се најде едно дело 

што ќе ги задоволи желбите, интересите и интелектуалните капацитети на 

една поголема група разнолики ученици не е нималку лесна задача. 

Кога се избира литературно дело за наставата, важно е да се избере 

дело кое ќе биде доволно лесно и разбирливо, но и доволно 

предизвикувачко во исто време. Лима (Lima, 2010) смета дека делата кои 

ќе се изберат треба да овозможуваат активна вклученост на учениците, да 

ги тераат учениците да размислуваат и да ги користат когнитивните 

процеси, и на крај, да ги охрабруваат критички да се осврнуваат на 

прочитаниот материјал. 

Според Вардел и др. (Vardel et al. 2006), во денешно време во 

модерната настава и литературни дела мора да се обезбеди и соодветна 

репрезентација, т.е. застапеност на ликови од малцински групи, ликови со 

интелектуален и физички хендикеп, ликови од различни етникуми, вери и 

националности и сл. Без ваквата рамноправна застапеност, невозможно е 

да се обезбеди блискост и чувство на препознавање за сите ученици во 

модерниот образовен систем.   

Поради сите овие аспекти, изборот на соодветна литература, 

според многу истражувачи, е најважниот предизвик при 

имплементирањето на литературата во наставата. За да го олесни барем 

малку овој избор, авторот на трудов ќе предложи одредени дела соодветни 

за возраста и нивото на знаење на учениците од осмо и деветто одделение 

кон крајот на трудот. 
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3.2. Потешкотии како резултат на ограниченоста на јазичните и 

културните компетенции на учениците 

Лесно е да се говори за придобивките од имплементирањето на 

литературата во наставата кога предвид се земаат учениците со високи 

постигнувања и развиени јазични компетенции и надарените и 

талентираните ученици. Но, наставата е спој на ученици со таленти од 

различни области – таленти кои не секогаш се од областа на јазикот. 

 Учениците со недоволно развиени јазични компетенции од областа 

на англискиот јазик често имаат проблеми и со текот и содржините во 

редовната настава по странски јазик. Овие ученици неретко се упатуваат 

на дополнителна настава, како би добиле можност да се подобрат и да ги 

унапредат своите лексички и граматички знаења. Истите тие ученици 

потенцијално би имале проблем и со литературата во наставата по 

англиски јазик. 

 Студијата на Јансен и др. (Janssen et al., 2006), ги потврдува ваквите 

претпоставки. Студијата на Јансен преку емпириски експеримент ги 

споредува постигнувањата на различни ученици – дел со повисоки, а дел 

со пониски академски резултати – при читање на серија на кратки 

приказни/раскази. Учениците со првични повисоки постигнувања, дел од 

оваа студија, покажале поголемо ниво на вклученост за време на самите 

часови и дале подетални и поемоционални критички осврти на 

прочитаните дела. 

 Сознанијата од студијата упатуваат кон тоа дека учениците со 

пониски јазични компетенции може да имаат потешкотии при обработката 

на овие дела што ќе влијае врз нивната мотивираност да земат активно 

учество за време на часовите посветени на обработка на овој материјал. 

 Освен ограниченоста на јазичните компетенции, ограниченоста на 

културолошките компетенции на (дел од) учениците е исто така 

потенцијална потешкотија при имплементацијата на литературата во 

наставата по англиски јазик. Секое литературно дело со себе носи и свои 

културолошки обележја. Пишаниот збор, според Ван (Van, 2009), 
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промовира градење културолошка свест и ги изложува читателите на 

различни дијалекти, култури, традиционални обележја, ликови и наративи 

– нешта кои поради недоволно претходно знаење не можат во целост да се 

разберат и истражат.  

3.3. Потешкотии поради недостигот на мотивација кај учениците 

Мотивираноста кај учениците, но и кај луѓето воопшто, е комплексна 

појава која е под влијание на мноштво фактори. Мотивацијата за читање, 

пак, е уште покомплексен елемент, кој според Гатри и др. (Guthrie et al., 

2006), зависи од бројни варијабли кои ги вклучуваат: љубопитноста на 

ученикот, видот на книгата односно дали се работи за наративна приказна 

или збир на фактографски податоци, можноста ученикот да се препознае 

во пишаниот текст, конкуренцијата во паралелката, можноста за 

интеракција и можноста за добивање висока оцена. 

 Недостигот на мотивација за работа на овие литературни дела за 

време на наставата по странски јазик може да е дополнителен предизвик 

за предметните наставници кои не само што треба да го изберат 

вистинското дело, туку и да подготват активности кои ќе ги земат предвид 

сите варијабли кои влијаат врз мотивираноста на учениците. Ова е особено 

тешка задача ако се земе предвид индивидуалноста на секој ученик и 

различните начини на кој секој ученик одделно се мотивира. 

 Немотивираноста на учениците, од друга страна, би довела до 

незадоволство за време на наставата и негативни чувства кои непожелно 

би влијаеле на сите потенцијални придобивки кои претходно беа 

дискутирани во рамките на овој труд. 

4. Концепти на експлицитно и имплицитно учење според Крашен 

(Krashen, 1982) 

Лингвистот и јазичен теоретичар Стивен Крашен, познат по својата 

теорија за стекнување на втор јазик (анг. Second Language Acquisition), во 

своето дело од 1982 насловено како „Принципи и практики за стекнување 

на втор јазик“ детално ја дискутира дистинкцијата помеѓу експлицитното 

и имплицитното учење јазик (анг. Learning and Acquisition). 
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Според Крашен (1982), постојат два независни концепта кога 

станува збор за учењето на немајчин јазик и развивањето на јазични 

компетенции: концепт на експлицитно учење на еден јазичен систем и 

концепт на имплицитно учење на еден јазичен систем. Имплицитно 

стекнатото знаење во рамките на јазичен систем е несвесно стекнато, 

односно, учењето во рамките на јазикот се случило случајно и 

неструктурирано. Имплицитното учење (анг. Acquisition) е учење кое се 

одвива во потсвеста и е многу слично на учењето на мајчиниот јазик кај 

малите деца. За да дојде до вакво имплицитно учење на јазикот, неопходно 

е ученикот да е во контакт со реални интеракции на целниот јазик – 

интеракции чија првична цел не е дидактичката. Имплицитното учење, 

според Даскаловска (2011), се одвива преку непосредна комуникација и 

изложеност на јазикот, а не преку меморирање на правила. Всушност, 

според авторката, оние кои стекнале јазик на имплицитен начин, најчесто 

не ни знаат да ги објаснат правилата, ако не ги учеле во некоја формална 

средина. Имплицитното учење на еден јазик, уште се нарекува и природно 

или неформално учење. 

Освен имплицитното учење, Крашен (1982) го наведува и 

експлицитното. Експлицитното учење на еден јазик е учење кое се одвива 

свесно. Најчесто, во средините каде еден јазик се учи како странски, 

учењето во образовниот систем се одвива на експлицитен начин и 

учениците се соочени со намерно изготвени комуникациски исечоци, со 

намерно издвоена лексика, која има за цел да ги постигне дидактичките 

цели на тематското поле. Кога еден јазик се учи експлицитно, акцентот 

неретко се става на граматичките правила и на формата и точноста се цени 

повеќе од течноста во говорењето. Експлицитното или намерно свесно 

учење, според Даскаловска (2011), е неразделно врзано со формалното 

образование и наставата. Она што ги одделува овие два концепта еден од 

друг е свесноста.  

Крашен (1982) смета дека иако експлицитното свесно учење на 

јазикот е важно, имплицитното или несвесно е поважно за да се исполнат 

главните комуникациски цели на наставата по втор или странски јазик. 



 

51 

 

Во нашата држава и нашиот образовен систем, акцентот во 

наставата се става на експлицитното учење. Воведувањето на 

литературата во наставата по англиски јазик би овозможило учениците да 

да бидат изложени на јазикот во пракса, на тој начин добивајќи ги сите 

придобивки на имплицитното учење. Со изложувањето на учениците на 

автентичен литературен текст, тие би биле имплицитно изложени на сите 

правила кои во наставата теоретски се изучуваат. На овој начин, 

декларативното знаење на учениците би можело лесно да се претвори во 

оперативно, практично знаење, на несвесен начин. Со ова би се добила 

балансирана слика во наставата каде имплицитното и експлицитното 

учење на странскиот јазик би коегзистирале. 
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ВТОР ДЕЛ: ЕМПИРИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ 

I. МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

1. Степен на истраженост на појавата 

Како што беше истакнато во повеќе наврати во трудов, постојат значаен 

број слични истражувања спроведени од странски истражувачи, 

едукатори и наставници по јазик во контекст на англискиот јазик како втор 

или странски јазик. Но, за разлика од меѓународната научна заедница, 

истражувања со оваа тематика во Р С. Македонија не се толку актуелни.  

Единствено јавно достапно истражување спроведено од 

македонски истражувач е научниот труд на Даскаловска, Н. (2010) 

насловен како „Литературата во наставата по англиски јазик“. Во овој 

труд, којшто вклучува само теориски осврт на темата, фокусот е ставен на 

нејазичните придобивки од вклучувањето на литературата во наставата. 

Имено, Даскаловска ги испитува придобивките во однос на развојот на 

имагинацијата, критичкото размислување, вештините за интерпретација и 

изразувањето на мислите и чувствата. Јазичните придобивки од 

имплементирањето на литературата, од друга страна, не се истражени во 

македонски контекст. 

Истражувањата за придобивките од употребата на литературни 

дела при учење на странски јазик во светски рамки, пак, се многубројни и 

зачестуваат во втората половина од 20-тиот век. Пример за ова се 

истражувањата на  Брумфит и Картер, Лазар, Коли и Слејтер, Кук и 

Шанахан (Brumfit & Carter, 1986; Lazar, 1993; Collie & Slater, 1994; Cook, 

1994; Shanahan, 1997) според чии сознанија литературата е полезно да се 

вклучи во наставата по англиски како втор или странски јазик. Ван (Van, 

2009) ги потврдува овие сознанија и наведува бројни јазични и нејазични 

придобивки како подобрување на комуникациските принципи на 

подучувањето, зголемување на зборовниот фонд, овозможување пристап 

до автентичен материјал на целниот јазик, широк опсег на теми за 

дискусија и развој на креативноста, подобрување на критичкото 



 

53 

 

размислување и толеранцијата и сл. Зореда и Вивалдо-Лима (Zoreda & 

Vivaldo-Lima, 2008) наведуваат понатамошни придобивки како рушење на 

стереотипите и предрасудите, шареноликост на достапнитe материјали 

кои би одговарале на различните читателски вкусови на учениците, 

стимул за креативно пишување и подобрување на вештините за разбирање 

и интерпретација. 

Истражувањата кои ги потврдуваат придобивките од 

имплементирањето на литературата во наставата по странски јазик 

продолжуваат и во последнава деценија. Катиб и др., Бобкина и Домингез, 

Саид и др. (Khatib et al, 2011; Bobkina, J., & Dominguez, E., 2014; Saeid et. 

al, 2019) ги афирмираат сознанијата на претходните истражувања и тврдат 

дека придобивките од имплементирањето на литературата се значајни и 

дека литературата треба да има место во наставата по втор или странски 

јазик. 

Иако воведувањето на литературата во наставата по јазик има 

многу поддржувачи, ги има и оние кои не се согласуваат со тврдењата дека 

литературата треба да биде интегрирана во наставата по англиски како 

странски јазик. Катиб (Khatib, 2011) во својот труд во кој ги разгледува 

позитивните и негативните страни на воведувањето на литературата ги 

наведува сознанијата на Робсон и Чик и др. (Robson, 1989; Chick et al, 

2009). Според нивните сознанија, комплексноста на текстот на 

литературното дело и неразбирливоста може негативно да влијае врз 

мотивацијата на учениците за изучување на еден јазик и за читање, 

воопшто. Синтаксичките и лексичките потешкотии кои неретко се дел од 

обработката на литературните дела, тврдат тие, само ќе го попречат патот 

кон висока јазична компетенција на учениците.  

Сѐ на сѐ, литературата во наставата по англиски како втор или 

странски јазик е многу истражувана појава во светската истражувачка 

сцена. Бројни светски истражувачи ја разгледувале потенцијалната 

употреба на различни литературни дела во наставата. За жал, ова не е 

случај и во Р С. Македонија, каде појавата е сѐ уште недоволно истражена. 
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2. Појава и проблем 

Во Република С. Македонија, англискиот јазик се изучува уште од прво 

одделение. Значи, учениците уште од најмала возраст доаѓаат во контакт 

со англискиот јазик и го изучуваат во формална средина бидејќи тој е еден 

од најраспространетите јазици во светот и функционира како де факто 

лингва франка во голем број сфери на човештвото. Поради тоа, главните 

цели на наставата по англиски јазик (предодредени со наставните 

програми на Бирото за развој на образованието) се развивање на 

комуникативните способности на учениците за разбирање и продукција на 

јазикот. За поуспешно остварување на целите, најчесто користениот метод 

на настава е комуникативниот метод (Communicative Language Teaching = 

CLT). Со употребата на комуникативниот метод, лесно се развиваат 

главните јазични вештини на учениците: слушање, говорење, читање, 

пишување, зборовниот фонд и граматичките вештини.  

Поради ваквата фокусираност на наставата по англиски јазик, таа 

не содржи засебно подрачје литература, бидејќи, се претпоставува дека 

литературата не би допринела врз подобрувањето на горенаведените 

јазични вештини на учениците. Ова не е случај со наставата по македонски 

јазик кадешто литературата има рамноправно место со јазикот 

(граматиката). Поради еднаквата вклученост на изучувањето на 

литературата и на граматичките форми во наставата по македонски јазик, 

се очекува учениците поефективно да ги подобрат своите јазични вештини 

и да постигнат и други когнитивни и афективни образовни цели, како 

развивање на емоционалната интелигенција, развој на толеранцијата кон 

други култури и религии, подобрување на социолингвистичките и 

прагматичките компетенции, развој на имагинацијата и развој на 

критичкото размислување. 

Главниот проблем којшто се појавува во наставата по англиски 

јазик во оваа ситуација e некористењето на литературата во наставата како 

моќна алатка за подучување на јазикот којашто води до мноштво други 

придобивки, како додаток на развивањето на јазичните вештини. Со тоа 

што не се користи потенцијалот на литературата при изучувањето на 
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јазикот, се пропушта одлична прилика за подобрување на методите на 

настава за поефективно, побрзо и поисполнително изучување на 

англискиот јазик. Големиот број истражувања од странски истражувачи 

веќе сведочат за придобивките од литературата во наставата по јазик во 

однос на усовршување на јазичните и на други второстепени вештини. 

3. Предмет на истражувањето 

Главниот предмет на ова истражување е ефектот на користење на 

англиската литература за деца во наставата по англиски јазик во основното 

образование во Република С. Македонија. Во сегашнава практика, 

користењето на литературни дела е оставено на слободата на избор на 

наставниците во делот за додатна и дополнителна настава, бидејќи 

наставната програма не пропишува засебно подрачје литература. Меѓутоа, 

кога ќе се размисли дека наставниците мора да ги исполнат целите 

предвидени со наставната програма којашто не вклучува литература, 

лесно може да се претпостави дека тие ретко имаат време за користење на 

дополнителни текстови од областа на литературата. 

4. Цели на истражувањето 

Целта на ова истражување е да се провери и потврди дали и до која мера 

англиската литература за деца им помага на учениците од основното 

образование во Р С. Македонија да ги усовршат главните јазични 

вештини: слушање, зборување, читање, пишување, вокабулар и разбирање 

на граматиката на англискиот јазик. Со други зборови, целта е да се 

провери дали користењето на литературата за деца може многукратно да 

го подобри процесот на усвојување и употреба на странскиот јазик, во овој 

случај англискиот. 

 Меѓутоа, бидејќи се претпоставува дека придобивките не се 

ограничени само на усовршување на јазичните вештини на учениците и 

дека постојат одредени второстепени придобивки, вторичната цел на ова 

истражување во оптимални услови исто така би била проверката дали и 

другите придобивки, надвор од јазичните вештини, би се појавиле како 

резултат на внесувањето на литературата во наставата по јазик. Главни 
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второстепени придобивки се: развојот на емоционалната интелигенција, 

развојот на критичкото размислување, зголемување на мотивацијата за 

изучување на јазикот, запознавање на учениците со културата на целниот 

јазик, развој на толеранцијата кон други култури и религии, подобрување 

на социолингвистичките и прагматичките компетенции на учениците и 

развој на имагинацијата кај учениците. 

 Бидејќи опсегот на истражувањево е ограничен и поради тоа што 

истражувањето се изведе во вонредни услови (преку онлајн настава за 

време на пандемијата со КОВИД-19), овие второстепени придобивки 

(освен зголемувањето на мотивацијата за читање на странски јазик)  не се 

мониторираа, а фокусот беше ставен само на првичните јазични 

придобивки. 

5. Мотив за истражувањето 

Мотивот за спроведување на ова истражување е унапредување и 

модернизирање на наставата по англиски јазик во училиштата во Р С. 

Македонија преку внесување и користење на литературата во наставата 

како моќна алатка за подучување на англискиот како странски јазик. 

Мотивот делумно произлегува од фактот што голем број странски 

истражувачи успешно потврдуваат дека литературата може да се користи 

во наставата по англиски јазик за полесно усвојување на јазикот и 

неговите структури во прв план, но и за развивање на когнитивното и 

афективното подрачје на образовните цели. 

6. Оправданост на истражувањето 

Пред да се спроведат истражувања од овој тип, треба да се постави 

прашањето: дали е општествено оправдано спроведувањето на ова 

истражување? Имено, дали со остварувањето на ова истражување ќе се 

добијат видливи придобивки како за индивидуата, така и за општеството? 

 Ако резултатите од истражувањево го потврдат размислувањето 

дека литературата навистина им помага на наставниците да го подучуваат 

англискиот јазик, а учениците побрзо и полесно да го усвојуваат, 

оправданоста на истражувањево е очигледна. Меѓутоа, и во случај 
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истражувањево да не ги исполни сите очекувања, сметаме дека е 

оправдано поради тоа што ќе се согледа валидноста на користењето на 

литературата како алатка во наставата по англиски јазик. 

 Исто така, важно е да се напомене дека вакви конкретни и обемни 

истражувања од домашни истражувачи – кои се фокусираат на 

придобивките за јазичните компетенции од внесувањето на литературата 

во наставата не постојат или се тешко достапни во Р С. Македонија. Со 

овој труд, македонската научна заедница ќе добие значителен придонес во 

својот фонд на трудови, којшто се надеваме дека ќе поттикне други слични 

и пообемни истражувања и дискусии за модернизирање на наставните 

програми по странски јазик. Исто така, се надеваме дека придобивките и 

резултатите од ова истражување ќе доведат до заклучоци дека овој вид на 

настава каде литературата се користи за усвојување на странскиот јазик 

може да се имплементира и во средното образование, не само основното. 

7. Вид на истражување 

Истражувањата се класифицираат според неколку критериуми: опфатот и 

општоста на предметот на истражување, содржината или аспектот на 

гледање на предметот, дисциплинарната припадност и временскиот 

критериум. 

 Според опфатот и општоста на предметот, ова истражување 

припаѓа во развојните истражувања поради тоа што се утврдува 

влијанието на експерименталниот фактор во наставата по англиски јазик 

и поради тоа што целта е создавање основа за развивање на решенија за 

подобрување на наставата по јазик. Според содржината или аспектот на 

гледање на предметот, ова истражување го сместуваме во општествените 

и хуманистичките истражувања поради тоа што обработува тематика од 

општествените и хуманистичките науки. Според дисциплинарната 

припадност, ова истражување припаѓа во интердисциплинарните 

истражувања поради тоа што користи наоди од лингвистиката, методиката 

и науката за литературата. За крај, според временскиот критериум, ова 

истражување припаѓа на трансферзалните (пресечни) или на 
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краткотрајните истражувања бидејќи појавата што се набљудуваше и 

времетраењето на експериментот траеше шест седмици. 

8. Истражувачка парадигмa 

Во ова истражување, квалитативната и квантитативната парадигма се 

рамноправно застапени. Фокусот на квантитативната парадигма е 

испитувањето на напредокот на учениците во однос на развојот на 

нивните јазични вештини. Меѓутоа, мерењето на степенот на развој на 

јазичните вештини не ѝ припаѓа ексклузивно на квантитативната 

парадигма поради тоа што се користат одредени постапки за собирање на 

податоци коишто се карактеристични за квалитативната парадигма 

(објаснето во делот „Постапки и инструменти“). 

9. Истражувачки дизајн 

Кога истражувачот одредува кој истражувачки дизајн да го користи, 

тој/таа треба да најде одговор на следниве прашања: 1. Дали само ќе се 

идентификува проблемот? 2. Дали ќе се манипулира со проблемот? 3. 

Дали ќе се разрешува проблемот? и 4. Дали ќе се дисеминира проблемот? 

Во зависност од тоа каков однос ќе заземе истражувачот кон 

истражуваната појава и проблем, тој може да избере еден од неколку 

истражувачки дизајни, коишто во основа се разликуваат според степенот 

на учество на истражувачот во решавањето на проблемот. 

Најсоодветен истражувачки дизајн за ова истражување е 

експерименталниот дизајн бидејќи целта на истражувањето е мерење на 

ефектот од внесувањето на литературата во наставата по јазик, а 

експериментот претставува намерно внесување на определена промена во 

дадена појава. Експерименталниот фактор (промената) во случајов е 

внесувањето на литературата во наставата по јазик и различните методски 

пристапи што овозможуваат полесно да се усвојува странскиот јазик со 

помош на литературата. Предноста на овој вид истражувачки дизајн е 

споредливоста на резултатите пред и после внесувањето на промената во 

појавата. 
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Експериментот во основа беше конципиран како читателски клуб 

(“Book Club”) којшто траеше 6 седмици по група (беше спроведен со две 

еквивалентни групи). Вкупно беа оддржани 10 наставни часови со 

времетраење од 30 минути (иста должина како и часовите од редовната 

настава за време на пандемијата). Исто така, се оддржа и воведна, 

запознавачка, средба каде се претставуваше експериментот, се запознаваа 

учениците и се согледуваше нивото на јазично познавање на групата. 

Овој читателски клуб првенствено беше замислен да се оддржува 

за време на додатната настава на учениците во нормални училишни 

услови, но поради вонредната ситуација со пандемијата, експериментот 

беше извршен онлајн. Eкспериментот, активностите и материјалите беа 

осмислени и спроведени од страна на истражувачот. За потребите на 

клубот, истражувачот подготви презентации за часовите, план за работа, 

барање за настава до директор, барање до родители, наставни тестови, 

анкети за наставниците и учениците и чек листи за следење на напредокот 

на учениците. Треба да се напомене дека планот, активностите и 

материјалите што се користеа беа исти за двете групи ученици. На тој 

начин, се елиминира паразитарниот фактор недостиг на материјали и 

нееднаквост на спроведуваните активности (Повеќе за паразитарните 

фактори е споменато во делот „Популација и примерок“ што следи). Во 

понатамошниот тек на трудот двете групи ќе се сметаат и условуваат како 

една хомогена група од 18 ученици бидејќи условите беа во целост исти. 

Резултатите од експериментот и тестовите за проверка на 

напредокот и знаењата на учениците, понатаму, се споредија со резултати 

од трета, контролна група ученици на иста возраст и слично ниво на 

јазични познавања. Оваа група беше направена после изведувањето на 

експериментот од ученици коишто посетуваа приватна настава по 

англиски јазик. Членовите на контролната група не ги посетуваа средбите 

на клубот и го пополнаа само вториот, завршен тест. 

Во текот на средбите се користеше краткиот расказ како 

литературен жанр којшто лесно се совладува, нуди едноставен и директен 

јазик и во споредба со другите литературни жанрови не изобилува со честа 
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употреба на фигуративен јазик (поезијата) и не е долга форма (романот и 

драмата). Исто така, едноставноста на единечниот заплет и ограничениот 

број на ликови им овозможуваат на учениците брзо и лесно да ја 

восприемат содржината на расказот. Понатаму, конструкцијата на 

речениците е едноставна и може да се примени во наставата кога се 

потребни лингвистички примери. Треба да се забележи дека на секој час 

се користеа различни активности за развиток на различните јазични 

вештини (активностите што се применуваа се наведени во следните 

параграфи). Исто така, иако секој литературен жанр нуди различни 

придобивки во изучувањето на јазикот, кратките раскази можат побрзо да 

се обработат и полесно да се искористат во голем број ситуации. 

Мотивацијата да се прочита ваков вид на литературно дело исто така се 

задржува на високо ниво поради краткоста на расказот во споредба со една 

новела за којашто е потребно повеќе време за читање и обработување. 

За време на секоја средба се обработуваше различен краток расказ 

од новелата „Лошиот почеток“ (The Bad Beginning, 1999) од 

американскиот писател Даниел Хендлер (Daniel Handler), којшто пишува 

под псевдонимот Лемони Сникет (Lemony Snicket). Секој расказ им беше 

доставен на учениците една седмица пред средбата на којашто се 

работеше. Треба да се напомене дека иако технички гледано оваа книга не 

е збирка на раскази, сепак секое поглавје во новелата е засебно и може да 

се чита како целосна единица т.е. како самостоен расказ. The Bad 

Beginning е првата новела во серијал од 13 новели наречен „Низа на 

несреќни случаи“ (A Series of Unfortunate Events). Овој автор и овој серијал 

често е етикетиран како американскиот Џ. К. Роулинг (J. K. Rowling) и 

американскиот Хари Потер. Јазикот, нарацијата, ликовите и содржината 

ги прават овие книги совршени за тинејџери и деца од пред-тинејџерска 

возраст. Исто така, книгите се добро познати во англиските говорни 

подрачја и резултираа со игран филм, играна серија и видео игри. Уште 

една карактеристика што го прави овој избор на материјали повеќе од 

соодветен е навиката на нараторот да скршне од нормалниот тек на 

нарацијата и да им објасни нејасен збор на своите читатели – нешто што 

му ја олеснува работата на наставникот, но и на читателот. 
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На првичната, воведна, средба, се објасни целта на истражувањето, 

содржината на делото и се сподели првиот расказ. Пред започнување со 

средбите, се спроведе и воведниот тест за оценување на постоечките 

лингвистички компетенции на учениците (повеќе за оваа постапка во 

делот „Постапки и инструменти“). Следната недела, се започна со 

средбите со ученици кадешто со соодветни активности се работеше на 

развивање на главните јазични вештини: 1. слушање, 2. зборување, 3. 

читање, 4. пишување, 5. збогатување на зборовниот фонд и 6. 

појаснување на одредени граматички содржини. Граматичките содржини 

и вокабуларот којшто се користеше и објаснуваше за време на часовите се 

во склоп со наставните програми за осмо и деветто одделение. 

Главните активности што беа планирани да се спроведат на еден 

или повеќе часови и јазичните вештини што се развиваа се следниве: 

● Читање и слушање – Спроведување на гласно верижно читање на 

расказот каде што секој ученик би добил прилика да прочита дел 

од расказот и да добие повратна информација од 

наставникот/истражувачот за своето читање. Но, пред да се 

премине на читање на приказната од страна на учениците, 

наставникот им чита на учениците модифицирана верзија на 

приказната каде внесува мали промени во имињата на ликовите, 

местата и последователноста на случките. На тој начин, учениците 

вежбаат слушање со разбирање бидејќи после читањето на 

модифицираната и на оригиналната верзија мора да ги посочат 

разликите. 

● Читање со разбирање и збогатување на вокабуларот – Се 

формираат читачки парови (со користење на алатката Google Meet 

Breakout Rooms) каде учениците меѓусебно гласно го читаат 

текстот. Избраниот текст содржи одреден број подвлечени зборови 

што имаат специфично значење во дадениот контекст. Задачата на 

учениците е да го прочитаат текстот, да дискутираат за 

контекстуалното значење на подвлечените зборови и да го 

запишат. Оваа задача ја вежба вештината читање со разбирање 
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бидејќи учениците треба да го извлечат вистинското значење на 

дадениот збор во контекст на текстот (некои зборови имаат 

различни значења во различни контексти). После запишувањето на 

зборовите и нивното значење, учениците ги дискутираат своите 

наоди со партнерот со цел добивање на повратна информација од 

својот врсник. На крајот, наставникот ги прашува учениците дали 

сѐ уште постојат нејасни зборови кои би се запишале на виртуелна 

табла со цел откривање на нивното значење преку групна работа. 

● Слушање со разбирање – На почеток, секој ученик добива табела 

со имињата на ликовите од приказната и некои особини кои ги 

карактеризираат. Потоа, на учениците им се објаснува дека од нив 

се очекува да ја пополнат табелата соодветно со обележување на 

конкретните карактеристики кои се однесуваат на конкретниот лик 

со информациите дадени во аудио-материјалот. Аудио-материјалот 

се состои од аудио-книга или од видео приказ од телевизиската 

серија која учениците ја слушаат или гледаат за време на 

активноста. Преку оваа активност, учениците вежбаат слушање со 

разбирање, бидејќи од нив се бара да ги искористат информациите 

кои ги слушале за да ја пополнат табелата. 

● Пишување и говорење – За остварување на целта развој на 

пишувањето, се применува активноста пишување по улоги. На 

почетокот на часот, наставникот им дели улоги на учениците 

според ликовите во дадениот текст. После поделбата на улоги, на 

учениците им се задава задача да напишат краток говор во духот на 

ликот којшто им бил зададен онака како што тој е претставен во 

специфичниот расказ. Секој ученик има своја улога и треба да 

навлезе во својот доделен лик и да напише краток монолог. На крај, 

ги читаат своите записи пред класот. Интересно е да се забележат 

разликите во говорите на различните ликови. 

● Граматика – Учениците ги наоѓаат и подвлекуваат сите глаголи во 

приказната кои завршуваат на наставката „-ing“ и потоа ги 

дискутираат со наставникот начините на кои дејствата означени со 
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тие глаголи се разликуваат од дејствата означени од глаголите без 

наставка. На овој начин, учениците, преку содржината на 

приказната, ги учат разликите меѓу различните граматички 

времиња во англискиот јазик. Целта на оваа вежба е да се согледаат 

употребите на различните времиња во англискиот јазик. Овде се 

обрнува внимание на present simple/continuous, past 

simple/continuous, условни реченици и пасивни реченици (овие 

граматички структури се наведени во наставните програми за осмо 

и деветто одделение). Оваа активност може да се прилагоди и за 

други граматички категории присутни во наставната програма за 

осмо и деветто одделение. 

● Пишување – За вежбање на пишувањето, се применува вежба 

фокусирана на развивање на креативноста кај учениците преку 

асоцирање на нивните животни искуства со случките во текстот 

што се работи. Прво, учениците се делат во парови каде со 

партнерот споделуваат животни искуства слични со оние во 

текстот. Ако учениците немаат слично искуство, ја користат 

својата имагинација и измислуваат слична случка. За овој дел од 

активноста се одделуваат 10 минути. Потоа, учениците ја 

запишуваат приказната што им ја кажале на партнерот и ја 

споделуваат во пишана форма со цел прегледување за грешки од 

страна на врсник. Пишувачкиот стил што треба да се користи е 

креативен и учениците се насочуваат да ја следат нарацијата во 

краткиот расказ како пример за креативно пишување. Во овој 

момент, треба да им се напомене на учениците дека треба повеќе 

внимание да се посвети на содржината на приказните отколку на 

точноста на граматичките форми. 

● Граматика и читање – Еден ученик го чита текстот во оригиналната 

форма, а потоа, друг ученик го чита истиот текст во 

трансформирана форма и ги дискутира разликите помеѓу двете 

верзии на текстот. Наставникот им посочува дека разликата 

произлегува од тоа што едниот текст е напишан со користење на 

активни реченици, додека вториот е напишан со пасивни реченици. 
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Преку оваа активност, учениците вежбаат правилно читање и 

изговор и истовремено ги согледуваат разликите меѓу активните и 

пасивните реченични структури. 

● Пишување и читање – Гласно читање на недовршена приказна чиј 

крај треба да го смисли/напише секој ученик индивидуално. После 

читањето, секој ученик ја пишува својата верзија на крајот на 

приказната. Вака напишаните краеви учениците еден по еден ги 

читаат гласно пред групата. Потоа, наставникот го чита 

вистинскиот крај на приказната, по што учениците дискутираат 

дали и колку нивниот крај соодвествувал со оригиналниот. Преку 

оваа активност, учениците го усовршуваат пишувањето, а преку 

него и вокабуларот и правилните граматички структури, и 

дополнително вежбаат правилно читање и изговор. 

● Граматика и слушање – Според упатствата дадени од страна на 

наставникот, пред почетокот на активноста, учениците во своите 

тетратки ги запишуваат сите неправилни глаголи во минато време 

кои ги слушнале и препознале во текст кој наставникот гласно го 

чита. Наставникот потоа го чита текстот по втор пат, па така 

учениците добиваат уште една можност да го проверат она што го 

запишале или да запишат нешто ново. По второто читање се 

очекува секој ученик, преку активно слушање, да препознал и 

забележал најмалку пет неправилни глаголи во минато време во 

слушнатиот текст. 

Горенаведените активности не се подредени во редоследот во 

којшто беа изведени и дел од нив беа видоизменети согласно 

мотивацијата, атмосферата на предавањето и познавањата на групата. 

Исто така, онлајн платформата не дозволуваше применување на овие 

активности како што беа оригинално замислени. Понатаму, додека дадена 

главна активност се фокусираше на определена јазична вештина или 

комбинација од вештини, збогатувањето на вокабуларот се случуваше за 

време на секоја средба. Во текот на часовите, често се прашуваа учениците 

дали имаат непознати зборови и истите се објаснуваа. Исто така, преку 
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вежбањето на слушањето, зборувањето, читањето и пишувањето, 

вокабуларот се збогатуваше по природен пат како придружна појава кон 

подобрувањето на главните вештини. 

10. Хипотези на истражувањето 

Моделирањето на истражувањево со експерименталниот дизајн 

подразбира потреба од главна работна хипотеза и неколку помошни 

хипотези. Главната хипотеза е: Внесувањето на литературата за деца во 

наставата по англиски јазик во основното образование во Р С. 

Македонија помага при развивањето на јазичните вештини кај 

учениците. Поради сложеноста на едукативната интервенција 

(внесувањето на литературата во наставата), следниве помошни хипотези 

исто така се формулираат за поспецифично насочување на 

истражувањево: 

 Помошна хипотеза 1: Внесувањето на литературата за деца во 

наставата по англиски јазик во основното образование во Р С. 

Македонија помага при развивањето на вештината слушање кај 

учениците. 

 Помошна хипотеза 2: Внесувањето на литературата за деца во 

наставата по англиски јазик во основното образование во Р С. 

Македонија помага при развивањето на вештината говорење кај 

учениците. 

 Помошна хипотеза 3: Внесувањето на литературата за деца во 

наставата по англиски јазик во основното образование во Р С. 

Македонија помага при развивањето на вештината читање кај 

учениците. 

 Помошна хипотеза 4: Внесувањето на литературата за деца во 

наставата по англиски јазик во основното образование во Р С. 

Македонија помага при развивањето на вештината пишување кај 

учениците. 
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 Помошна хипотеза 5: Внесувањето на литературата за деца во 

наставата по англиски јазик во основното образование во Р С. 

Македонија помага при развивањето на зборовниот фонд на учениците. 

 Помошна хипотеза 6: Внесувањето на литературата за деца во 

наставата по англиски јазик во основното образование во Р С. 

Македонија помага при развивањето на разбирањето на граматиката кај 

учениците. 

Помошна хипотеза 7: Внесувањето на литературата за деца во 

наставата по англиски јазик во основното образование во Р С. 

Македонија ја зголемува мотивацијата за независно читање на 

литература на странски јазик. 

11. Популација и примерок 

Популацијата којашто е во фокусот на ова истражување се сите ученици 

од основното образование во Р С. Македонија коишто го изучуваат 

англискиот јазик, бидејќи сознанијата од ова истражување ќе можат да се 

искористат во воспитно-образовната дејност на ниво на држава. 

Намерно избраниот примерок којшто беше дел од самиот 

експеримент e составен од 18 учесници од основнитe училишта од Битола, 

од кои 10 беа деветто одделение, а 8 беа осмо одделение. Со оглед на 

сегашниве околности, сметаме дека бројката е адекватна да се утврди дали 

експерименталниот фактор ќе го има претпоставеното влијание. 

Понатаму, со цел елиминација и намалување на одреден број на 

паразитарни фактори кои би влијаеле врз експериментот и би ја намалиле 

неговата валидност и доверливост, примерокот дополнително е фокусиран 

на ученици од додатна настава од осмо и деветто одделение oд битолските 

училишта. Со тоа, се елиминираат или намалуваат следниве 

претпоставени паразитарни фактори: 

● Мотивираноста за вклучување во експериментот – учениците кои 

посетуваат додатна настава обично се одликуваат со високо ниво 

на мотивираност за додатни активности. 
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● Различната возраст и различниот степен на когнитивен развој на 

учениците – учениците од додатна настава од осмо и деветто 

одделение се на приближно исто ниво во нивниот интелектуален 

развој. 

● Разликите во климата во училницата и спремноста со материјали и 

услови за работа на наставниот кадар помеѓу градските и селските 

училишта – експериментот се спроведува исклучиво онлајн, 

такашто ученици и од градските и од селските училишта имаат 

пристап до сите потребни материјали и помошни средства. 

Исто така, истражувањево користеше и намерно избран примерок 

ученици од т.н. контролна група. Овој примерок се состои од 8 ученици 

на иста возраст и со исто ниво на знаење како експерименталниот 

примерок. 

12. Постапки и инструменти 

Во зависност од видот на истражувањето, во зависност од тоа каде се 

наоѓаат изворите на податоци и колку добро тие може да се 

идентификуваат, измерат и забележат, методолошките истражувања 

располагаат со мноштво постапки и инструменти со чијашто помош се 

собираат податоците и се оформува истражувањето. 

Со цел полесно прибирање на потребните податоци и зголемување 

на валидноста и доверливоста на резултатите и кредибилитетот на 

истражувањето, се искористија неколку видови на постапки и 

инструменти. Овој метод е наречен метод на триангулација – користење 

на комбинација на повеќе видови постапки и инструменти од 

квантитативна и од квалитативна природа. 

Главната истражувачка постапка што се искористи е 

тестирањето, а нејзин главен инструмент е тестот. Тестирањето се 

спроведе во две фази, пред започнувањето на експериментот и по 

експериментот, со цел мерење до кој степен се развиле јазичните вештини 

на учениците со помош на литературата. Значи, тестовите само го 
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испитуваа развојот на јазичните вештини т.е. првобитната состојба на 

лингвистичките компетенции на учениците и нивната крајна состојба. 

Се мереше развојот на главните јазични вештини без вештината 

зборување. Зборувањето не може да се измери преку онлајн тест, па се 

мереше со помош на постапка набљудување и бележење од страна на 

истражувачот за време на часовите. Исто така, се мереше и развојот на 

вокабуларот и граматичките познавања на учениците. Кај учениците од 

контролната група вториот тест го мереше нивното моментално знаење во 

однос на горенаведените вештини. Оваа група не можеше да се потпре на 

активностите за увежбување на овие вештини коишто беа дел од 

експериментот. Тестовите (почетниот и крајниот) во целост се 

претставени на крајот на трудов. 

Концептот на тестот беше инспириран врз пример на TOEFL тест 

од Educational Testing Service (ETS) групацијата, којашто спроведува 

специјални тестови за проверување на нивото на познавање на англискиот 

јазик на ученици на англискиот како странски јазик. Како и TOEFL 

тестирањето, тестот искористен за време на експериментот ги испитуваше 

главните јазични вештини (читање, слушање и пишување). Но, 

истражувачот вклучи и прашања за вокабулар и граматика. 

Дополнително, тестот ги зеде предвид начелата на Блумовата 

таксономија на образовните цели, специфично оние за когнитивното 

подрачје, па содржеше прашања коишто ги покриваат сите нивоа на 

знаење: помнење, разбирање, применување, анализирање, вреднување и 

креирање. 

Покрај тестирањето, како главна постапка карактеристична за 

квантитативната истражувачка парадигма, овој труд вклучува и додатни 

постапки и инструменти коишто ја комбинираат квантитативната и 

квалитативната истражувачка парадигма. На пример, уште една од 

постапките за собирање на податоци којашто ги вклучува учениците е 

анкетирањето и нејзиниот инструмент – анкетниот прашалник. Aнкетата 

се спроведе на крајот на експериментот со цел анкетирање на учениците 

во врска со тоа како се чувствуваат во однос на имплементацијата и 
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корисноста на експериментот. Анкетата се спроведе во електронска 

форма. Застапени беа прашања од отворен и од затворен вид и прашања 

со повеќечлен избор. Прашањата беа предвидени да ја испитаат 

мотивираноста на учениците и нивната заинтересираност за литературата 

како дел од наставата и како таа влијае врз мотивираноста за усвојување 

на јазикот. Анкетата интегрално е вклучена во делот Прилози на крајот на 

трудот. 

Постапката анкетирање исто така се имплементира со 

наставниците чиишто ученици учествуваа во читателскиот клуб. Целта на 

оваа втора анкета беше оформување на покомплетна слика за ставовите на 

наставниците за имплементирање на експеримент од ваков тип, нивните 

очекувања и потенцијални потешкотии што би излегле при внесувањето 

на литературата во наставата по странски јазик. Анкетата за наставниците 

исто така е интегрално вклучена во делот Прилози. 

 Во првичната верзија на експериментот беше планирано и 

формирање на фокус групи како ненасочено групно интервју каде 

истражувачот е во улога на иницијатор и медијатор. Поради моменталната 

ситуација со пандемијата, оваа истражувачка постапка не можеше да се 

изведи квалитетно, па беше изземена. 

 На крај, за да се обезбеди уникатен поглед врз експериментот и 

степенот на успех на експерименталниот фактор, исто така беше 

применета и постапката набљудување од страна на 

наставникот/истражувачот, со цел обезбедување на податоци за нивните 

искуства и напредок за време на експериментот. Главниот инструмент 

беше чек листата за набљудување којшто се користеше за забележување 

на индикаторите коишто ги поткрепуваат или негираат хипотезите. Оваа 

чек листа е вклучена во делот Прилози на крајот на трудот. 

13. Етика во истражувањето 

При спроведувањето на истражувања од ваков вид, во кои се вклучени 

информации во врска со малолетни лица, важно е да се внимава на 
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етичките кодекси и да се направат сите неопходни чекори за да се 

заштитат нивните податоци.  

Во тоа име, анкетниот прашалник кој беше спроведен во рамките 

на ова истражување беше целосно анонимен, како би се заштитила 

приватноста на испитаниците и би се добила што поголема објективност 

при одговорите и анализата. 

Истовремено, при претставувањето на резултатите од двата 

тестови и чек листите за набљудување на напредокот на учениците, 

изоставени се сите идентификациони податоци заради заштита на 

учениците. 

Истражувачот гарантира дека сите податоци, текстови, одговори и 

резултати ќе бидат користени само за потребите на ова истражување и 

нема да бидат злоупотребени и искористени на друг начин, кој не е 

предвиден овде.  

14. Ограничувања на трудот и истражувањето 

Иако ова истражување добива сознанија за некои од предностите од 

имплементирањето на литературата за деца во наставата по англиски јазик 

во осмо и деветто одделение во основното образование, истото е 

ограничено од неколку аспекти: 

● Примерокот на ученици-учесници во експериментот  е ограничен 

на ученици од државните основни училишта на територијата на 

Општина Битола. Не се земени предвид ученици од другите 

општини. Дополнително, не се земени предвид сите основни 

училишта кои територијално припаѓаат во Општина Битола, но се 

дел од руралните средини; 

● Експериментот не се одвива со еднаков број на ученици од осмо и 

деветто одделение. Согласно ова, анкетниот прашалник и 

тестовите исто така не се одговорени од еднаков број на ученици 

од двете одделенија; 
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● Трудов и истражувањево се фокусираат само на јазичните 

придобивки (и делумно на мотивацијата на учениците за читање 

литература на странски јазик) од внесувањето на литературата во 

наставата, а не и на вторичните придобивки наведени во 

теоретскиот дел како развивање на критичкото мислење, 

зголемување на толеранцијата кон други култури, развој на 

креативноста и сл.; 

● Не се земаат предвид потенцијалните придобивки од внесот на 

литературата кај учениците од средното образование; 

● Не може да се следи однесувањето на учениците-учесници во 

експериментот во целост бидејќи експериментот се одвива 

исклучиво онлајн поради мерките за заштита од КОВИД-19; 

● Трудов ги зема предвид само учениците со повисоки јазични 

компетенции кои посетуваат додатна наставa; 

● Истражувањето се спроведува во краток временски период од 6 

седмици или една воведна средба и 10 часови по 30 минути. 

Ако истражувањево се спроведеше во нормални услови во редовна 

училничка настава, дел од овие ограничувања немаше да постојат и 

поради тоа можеби ќе беа добиени донекаде различни резултати. Затоа, 

авторот на трудот се надева дека ова истражување ќе послужи како темел 

за понатамошни истражувања кои би ги зеле предвид ограничувањата на 

овој труд истакнати во овој дел. 
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II. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И АНАЛИЗА НА ДОБИЕНИТЕ 

РЕЗУЛТАТИ 

1. Статистичка обработка и анализа на резултатите добиени од 

тестовите за проверка на јазичните вештини 

Во претходната глава беа образложени инструментите коишто ќе се 

користат за прибирање на податоци со цел проверка на хипотезите. 

Главната постапка за прибирање податоци е тестирањето чијашто цел 

беше да провери дали и до кој степен учениците ќе ги подобрат своите 

вештини за време на средбите од читателскиот клуб. 

 Се имплементираа два теста на знаење. Двата тестови содржеа ист 

број и тип на прашања иако беа различни. Едниот тест се достави пред 

почетокот на работилниците, додека вториот тест после тоа. Вториот тест 

исто така беше доставен и до контролната група. Иако тестовите содржеа 

различни прашања, тие беа целосно исти во формат (број и тип на 

прашања, целини коишто ги покриваат, број на можни бодови, итн.). Тие 

целеа да ги испитаат знаењата на учениците во главните јазични вештини: 

слушање, читање, пишување, вокабулар и граматика. Вештината 

зборување беше испитувана имплицитно за време на средбите и се 

забележуваше во чек листи за следење на напредокот. Прашањата 

искористени во тестовите беа адекватни за возраста на учениците бидејќи 

се засновани врз наставните цели предвидени со наставните програми за 

осмо и деветто одделение. Материјалот за тестовите беше директно 

преземен од самите текстови што се обработуваа. Иако исти по форма, 

вториот тест (особено вториот дел од вториот тест) беше намерно 

направен потежок од првиот заради мерење на напредокот на учениците. 

 Тестовите беа структуирани во два главни дела. Првиот дел се 

фокусираше на испитување на вештините вокабулар и граматика, додека 

вториот дел испитуваше слушање, читање и пишување. Првиот дел од 

тестовите содржи 10 прашања од коишто 9 се од затворен вид додека едно 

е од отворен вид. Шест од прашањата од првиот дел тестираат познавање 

на вокабуларот и ортографијата, додека преостанатите 4 прашања 
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тестираат граматички компетенции за минати времиња, модални глаголи 

и условни речениици (што е во склоп со наставните програми). Вториот 

дел содржи 7 прашања од коишто 6 се од затворен вид додека едно е од 

отворен вид. По три прашања ги испитуваат вештините читање и 

слушање, додека едно прашање ја тестираше вештината пишување преку 

подолг одговор. 

Тестовите носеа вкупно 30 поени. Првиот дел (вокабулар и 

граматика) носеше вкупно 13 поени, додека вториот дел ги носеше 

преостанатите 17 поени. Најмногу поени (5) носеше прашањето од делот 

пишување. Тестовите беа изработени со помош на алатката Google Forms. 

Петте поени за пишување се доделуваа рачно врз основа на критериуми 

усогласени со наставните програми. 

Додека на експерименталната група (18-те ученици) им беа дадени 

и првиот и вториот тест за проверка на знаењето и развојот на јазичните 

вештини, 8-те ученици од контролната група го пополнаа само вториот 

тест. Резултатите од контролната група ќе бидат дискутирани во одделен 

дел во продолжение. Од експерименталната група, подобрување во однос 

на првиот тест покажаа 10 ученици кај кои беше забележано зголемување 

на освоените поени во повеќето области. Полош резултат постигнаа 6 

ученици (овие ученици го направија најмногу грешки во делот на тестот 

којшто се фокусираше на вепштината слушање), додека 2 ученици освоија 

ист број на поени на двата теста. 

Иако поголем дел од учениците покажаа подобрување во бодовите 

(10 наспрема 6 ученици), просекот на освоени бодови на вториот тест 

(22.6) сепак беше само минимално покачен во однос на просекот од првиот 

тест (22.5). Оваа незначителна разлика во голем дел се должи на фактот 

што вториот тест беше намерно направен покомплексен од првиот и 

бројот на грешки во вториот тест (посебно во деловите што носат повеќе 

бодови) е поголем во однос на првиот. Сепак, фактот што мнозинството 

покажаа подобар резултат на потежок тест сведочи за бенефитот од 

средбите врз развојот на јазичните вештини.  
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1.1. Прв тест 

Учениците-учесници покажаа солидни резултати на првиот тест. Тие 

постигнаа најдобар успех во делот за проверка на вокабуларот. На шесте 

прашања во кои учениците требаше да препознаат синоними на даден 

збор, да изберат точно напишан збор од понудените (проверка на 

ортографија) или да дополнат соодветен збор, добиени се девет погрешни 

одговори. Односно, во делот вокабулар, од сите одговори на 6-те прашања 

беа забележани по еден погрешен одговор на три прашања, два погрешни 

одговори на едно прашање и четири погрешни одговори на уште едно 

прашање; додека последното од прашањата немаше грешни одговори. 

Прашањето со најголем број неточни одговори (4) се однесуваше 

на избирање на точниот синоним на обележаниот фразален глагол. Иако 

бројката на неточни одговори не е многу висока, истражувачот сепак 

сметаше дека на средбите треба да се разговара и за фразалните глаголи, 

но и за идиомите како покомплексен дел од англиската граматика и 

лексика. Одговорите се прикажани во Графиконот 1: 

Графикон 1 – Фразални глаголи: резултати од првиот тест 

Поголем број на погрешни одговори се добиени во делот за 

проверка на граматичките компетенции на учениците. Осум од 18-те 

добиени одговори на прашањето во кое учениците требаше да дополнат 

соодветна глаголска форма од глаголот во заграда се погрешни. Имено, 

една третина од учениците неправилно го коњугираа дадениот (фразален) 

глагол – што требаше да биде во минато трајно време (анг. Past Continuous) 
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– и наместо точната форма, го напишаа глаголот во минато просто време 

(анг. Past Simple).  

Два од учениците, пак, не го вклучија предлогот (анг. preposition) 

од фразалниот глагол при коњугирањето и на тој начин напишаа погрешен 

глагол. Добиените резултати беа показател дека значаен дел од учениците 

не ги владеат најдобро минатите времиња и фразалните глаголи. Затоа, на 

средбите во рамки на експериментот беше посветено особено внимание на 

разјаснување на сите нејаснотии во однос на граматичките времиња кои 

искажуваат минатост. Резултатите добиени на ова прашање се прикажани 

во Графиконот 2 во продолжение: 

 

Графикон 2 – Минати времиња: резултати од првиот тест 

Понатаму, шест ученици не увидоа дека условната реченица е 

граматички неточна во следното прашање од делот за граматика. Имено, 

една третина од 18-те ученици-испитаници истакнаа дека реченицата е 

точна иако во неа беа употребени несоодветни глаголски форми за минати 

зависносложени условни реченици (анг. Second Conditional). 

Непрепознавањето на соодветната форма укажа на потешкотиите во 

познавањата на овој дел од граматиката, па затоа, на средбите се обрна 

особено внимание на условните реченици од различни видови сo 
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практични вежби и појаснување на правилата. Резултатите од прашањето 

се прикажани во Графиконот 3: 

Графикон 3 – Условни реченици 1: резултати од првиот тест 

Пет ученици не го препознаа ни точниот вид на условна реченица 

во даден пример (Графикон 4), што дополнително укажа на потребата од 

разработување на овој вид реченици и глаголските времиња кои ги 

сочинуваат. Учениците несоодветно го идентификуваа видот на условна 

реченица, односно одговорија дека реченицата припаѓа на „Нулта вид“ 

условни реченици (анг. Zero Conditional) наместо во „Прв вид“ (анг. First 

Conditional). 

Графикон 4 – Условни реченици 2: резултати од првиот тест 



 

77 

 

 Испитаниците покажаа одлични резултати во делот „читање со 

разбирање“. Во овој дел учениците имаа задача да прочитаат краток 

извадок од книгата и да одговорат неколку прашања во врска со 

прочитаното. На најголемиот дел од прашањата точен одговор дадоа 

речиси сите ученици. Три неточни одговори се добиени само на едно од 

прашањата (Графикон 5): 

Графикон 5 – Читање со разбирање: резултати од првиот тест 

Поголем број на неточни одговори беа добиени во делот за 

проверка на вештината слушање со разбирање. Половината од учениците-

испитаници дадоа неточен одговор на првото прашање. Од одговорот се 

гледа дека учениците се раководеа од свои логички претпоставки за 

дејството, а не од слушнатото. Иако одговорите на другите две прашања 

без значајно подобри (15 од 18 точни одговори на едното и 18 од 18 на 

другото прашање) истражувачот сметаше дека учениците покажаа 

потешкотии со оваа вештина. 

Препознавајќи ги потешкотиите на учениците со слушање на 

англиски јазик, истражувачот на средбите имплементираше активности со 

слушање и одговарање на прашања за слушнатото, за да помогне да се 

развие оваа вештина кај учениците. Резултатите се прикажани во 

Графиконот 6: 
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Графикон 6 – Слушање со разбирање: резултати од првиот тест 

Делот пишување беше оценуван рачно и беше бодуван од 1 до 5. 

Резултатите се компаративно прикажани во продолжение – после 

резултатите од вториот тест. 

1.2. Втор тест 

Во вториот тест, најголемиот дел од грешките кај учениците од 

експерименталната група беа забележани во деловите за вокабулар и 

слушање. Најмногу грешки имаше во прашањето во кое учениците беа 

задолжени да го изберат точното значење на обележаниот фразален глагол 

од листа со три понудени одговори. Ова прашање точно го одговорија 

само 6 од 18-те ученици односно две третини од испитаниците погрешија 

и избраа погрешно значење на фразалниот глагол.  

Како комплексен дел од англискиот јазик, фразалните глаголи се 

можеби едно од најтешките подрачја за учениците кои англискиот го учат 

како странски јазик. Оттаму, не е изненадување бројот на погрешни 

одговори добиени во овој дел и покрај активностите насочени кон 

подобрување на познавањата на учениците за оваа лексичка материја. 

Одговорите на ова прашање се дадени во Графиконот 7 во продолжение: 
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Графикон 7 – Фразални глаголи: резултати од вториот тест 

Поголемиот дел од погрешните одговори во вториот тест беа 

забележани на две од трите прашања во делот слушање. Имено, во овој 

дел учениците требаше да слушнат аудио материјал – извадок од ТВ-

серијата базирана на литературното дело кое го обработуваа. Согласно 

слушнатото, тие требаше да одговорат на три прашања со повеќечлен 

избор. Едното од двете прашања со мноштво погрешни одговори е 

одговорено од 17 од 18-те испитаници. Само 5 од тие 17 одговори се точни. 

Второто прашање од овој дел е одговорено од сите 18 испитаници, но за 

жал само 6 од одговорите се точни. Од одговорите на учениците се 

забележува дека тие се раководат од она што го знаат за ликовите и 

дејството, а не од она што го слушнале. 

Ова укажува дека учениците имаат потешкотии со разбирање при 

слушање. Иако за време на средбите, како и во официјалната наставна 

програма и учебници, се предвидени часови за слушање со разбирање, 

грешките во овој дел укажуваат на тоа дека оваа вештина кај учениците е 

најмалку развиена. Одговорите на овие прашања се прикажани во 

продолжение во Графиконот 8 и Графиконот 9: 
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Графикон 8 – Слушање со разбирање 1: резултати од вториот тест 

Графикон 9 – Слушање со разбирање 2: резултати од вториот тест 

Одговорите во делот за читање со разбирање се на завидно ниво, 

односно мнозинството ученици дадоа точни одговори. Во овој дел од 

учениците се бараше да прочитаат краток извадок од заглавјата кои беа 

обработувани за време на средбите и да одговорат неколку прашања во 

врска со прочитаното. Прашањата се однесуваа на конкретна лексика од 

текстот, разбирање на смислата на напишаното и одредување на 

вистинитоста на даден исказ во однос на прочитаното. Најголемиот дел од 

одговорите добиени во овој дел беа точни. Единственото прашање кое 

имаше позначителен дел на неточни одговори беше прашањето со даден 
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исказ кој учениците требаше да утврдат дали е точен или погрешен. Иако 

беа добиени 7 неточни одговори на ова прашање, мнозинството ученици 

или 11 сепак одговорија точно. Ова е прикажано и во Графиконот 10 во 

продолжение: 

Графикон 10 – Читање со разбирање: резултати од вториот тест 

 Делот за утврдување на граматичките познавања на учениците исто 

така беше одговорен точно во најголем дел. Мноштвото ученици успешно 

ги препознаа различните видови на условни реченици и граматички 

времиња. Поголем дел на погрешни одговори (7 од 18) беа забележани 

само во едно прашање. Имено, во ова прашање од отворен вид, учениците 

требаше да го пополнат празното место со точната глаголска форма од 

глаголот даден во заграда. Глаголот требаше да биде коњугиран во минато 

просто време (анг. Past Simple). Наместо соодветната форма, 7 од 

учениците дополнија несоодветен одговор. Одговорите добиени на 

прашањето може да се разгледаат во Графиконот 11 во продолжение: 

Графикон 11 – Минати времиња: резултати од вториот тест 
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1.3. Компаративна анализа на резултатите од двата тестови за 

експерименталната група 

Заради проверка на помошните хипотези (согледување дали се јавува 

напредок кај учениците во одделните јазични вештини), неоппходно е да 

се споредат резултатите од првиот и вториот тест на знаење. Споредбата 

на постигнувањата на учениците во однос на клучните вештини: 

вокабулар, граматика, читање, слушање и пишување, овозможува да се 

добие појасна слика за напредокот за време на одржаните средби. 

На првиот тест, во делот вокабулар, учениците-учесници во 

експериментот покажаа одлични познавања. Во просек, учениците освоија 

5.5 од можни 6 бодови на вежбите за проверка на лексиката. Бодовите 

освоени на вториот тест се исто така високи, но за жал не повисоки од 

резултатите добиени на првиот тест. Во просек, учениците освоија 4.72 од 

6 бодови на тестот број два, што претставува незначително намалување на 

просечниот бодовен резултат. Ова, претпоставуваме, се должи на 

различните прашања на вториот тест кои во повеќе аспекти се 

покомплексни од тие на првиот (за сите јазични вештини, воопшто). Со 

оглед на нивото на прашањата, истражувачот е задоволен од покажаните 

јазични компетенции и во вториот тест. 

 Во делот граматика, од друга страна, е забележан значителен 

напредок. Бодовниот просек за граматика во првиот тест изнесува 4.77 од 

вкупни 7 бодови, додека во вториот тест овој просек се покачи на 5.55. Ова 

претпоставуваме се должи на бројните граматички вежби и активности за 

време на експериментот чија цел беше да ги подобрат јазичните 

компетенции на учениците во делот граматика во склоп на наставните 

програми за осмо и деветто одделение. 

Незначително намалување на освоените бодови во просек е 

забележано и во делот читање. На првиот тест, учениците освоија 5.44 

бода во просек од можни 6, додека во вториот тест, учениците освоија 5 

бода од можни 6, во просек. Иако се забележа ова намалување, 

истражувачот смета дека ова се високи резултати за ученици од таа 

возраст со оглед на комплексноста на материјалот. 
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Најголем пад во освоените бодови во просек е забележан во делот 

слушање. Имено, на првиот тест, учениците освоија во просек 4.66 бода 

од можни 6, додека на вториот тест, само 2.88. Како што веќе беше 

истакнато неколку пати, делот слушање од вториот текст беше значајно 

покомплексен од првиот. Дополнително, учениците за време на средбите 

покажуваа одредени потешкотии за време на активностите за слушање со 

разбирање. Ова укажува дека за време на наставата треба да се посвети 

повеќе внимание на подобрување на оваа вештина. 

Компаративната анализа на овие резултати е графички прикажана 

во Графиконот 12 во продолжение: 

Графикон 12 – Споредба на резултатите од двата теста 

Најголем напредок кај учениците беше забележан во делот 

пишување. Имено, просечната оцена на 18-те ученици учесници на првиот 

тест изнесува 3.5, додека на вториот тест изнесува 4.4 од максимални 5. 

Ова укажува на значаен напредок кој се претпоставува дека е поврзан со 

активностите за пишување – дел од средбите на Клубот – во кои учениците 

практично можеа да ги увежбаат своите вештини за пишување, но и да 

добијат повратна информација во однос на она што може да биде 

подобрено. Исто така, учениците се здобија со слобода да бидат 

поекспресивни во нивниот текстуален израз. 
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За време на експериментот, учениците во неколку наврати пишуваа 

согласно однапред утврдени теми. Се пишуваше креативна нарација за тоа 

како тие мислат дека дејствата ќе се одвиваат; се пишуваа описи на сцени 

низ призмата на различни ликови од делото кое се обработуваше и сл. 

Ваквите вежби и споделените совети и коментари очигледно имаа 

позитивно влијание. Така, пишаните текстови во вториот тест – во кој од 

учениците се бараше да наведат и образложат нешто што порано не го 

сакале, а сега го сакаат (исто како ликовите од делото) – се значително 

подобри граматички и содржински. Напредокот на учениците во овој ден 

е графички прикажан со Графиконот 13 во продолжение: 

Графикон 13 – Споредба на резултатите за делот пишување 

 Резимирано, од сите вештини тестирани преку тестот, напредок е 

забележан во делот граматика и пишување. Незначителни влошувања се 

забележани во делот вокабулар и читање, додека значително влошување е 

забележано во делот слушање со разбирање. 

Покрај резултатите од тестовите, за да се добие целосна слика за 

напредокот на учениците, треба да се разгледаат и наодите добиени со 

другите истражувачки методи. Во продолжение, ќе се согледаат и 

сознанијата од чек листите коишто беа водени за време на средбите, 

споредбата со резултатите на контролната група и видувањата на 

учениците и наставниците. 
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1.4. Анализа на резултатите од контролната група 

За потребите на трудов, освен експерименталната група, чии резултати беа 

разгледани во претходните глави, составена беше и т.н. контролна група. 

Контролната содржеше 8 членови на иста возраст и јазично ниво како 

членовите на експерименталната група. Но, бидејќи овие ученици не ги 

посетуваа средбите на клубот, тие немаа прилика да ги надградат своите 

претходни знаења во однос на англискиот јазик преку активностите што 

се спроведуваа. Поради тоа, овие ученици очекувано постигнаа послаби 

резултати од експерименталната група. Овие наоди го потенцираат 

бенефитот од  средбите коишто имаа за цел да ги спремат учениците за 

пополнување на вториот тест. Во продолжение внимателно ќе се 

разгледаат резултатите што ги постигна контролната група и ќе се 

споредат со оние од експерименталната група. 

Структурата и прашањата на вториот тест беа исти за двете групи 

(ЕГ и КГ) за да се добијат што поверодостојни резултати. Скоро сите 

прашања беа оценети автоматски; само задачата за пишување беше 

оценета рачно. 

 Додека учениците од контролната група покажаа очекувано 

послаби познавања во делот вокабулар бидејќи не беа претходно 

запознаени со текстовите и специфичните зборови коишто тие ги содржат, 

за другите делови од текстот не беа потребно специфични предзнаења за 

ликовите и дејствата од расказите. Тестот единствено се служеше со 

лингвистички примери од текстовите, а за деловите каде се оценуваа 

читањето, слушањето и пишувањето, текстот ги содржеше потребните 

примери. 

Во однос на делот вокабулар, учениците во просек освоија 3.87 од 

можни 6 бодови. Најмногу се грешеше на 2 од вкупно 6 прашања за 

вокабулар коишто содржеа зборови кои учениците можеби немале 

прилика да ги сретнат претходно како loathing, disgust и abundant. Ова 

може да се види од графиконите 14 и 15 во продолжение: 
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Графикон 14 – Вокабулар 1: резултати од контролната група 

Графикон 15 – Вокабулар 2: резултати од контролната група 

Учениците од контролната група генерално успешно се снајдоа во 

делот од тестот за проверка на граматичките познавања. Нивните 

одговори покажаа дека во најголем дел, тие умешно го препознаваа: 

точниот вид на условни реченици (6 од 8 точни одговори), граматичката 

точност на дадена реченица (7 од 8 точни одговори), точниот модален 

глагол (6 од 8 точни одговори) и соодветното минато време (6 од 8 точни 

одговори). Со просечно освоени 5.37 од 7 бодови, учениците покажаа 
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одлични граматички познавања и развиени јазични компетенции во тој дел 

од јазикот.  

Во продолжението на тестот, во делот за проверка на знаењата на 

учениците во делот читање со разбирање, контролната група покажа 

задоволителни резултати. На првото прашање, во врска со точноста на 

даден исказ, за жал не беше добиен ниеден точен одговор (Графикон 16), 

додека на преостанатите две прашања, добиени беа поголем број точни 

одговори: 8 од 8 точни одговори на прашањето број два од овој дел и 6 од 

8 на прашањето број три кое се однесуваше на вокабулар од дадениот 

извадок. 

Графикон 16 – Читање со разбирање: резултати од контролната група 

 Најголем број на погрешни одговори беа добиени во делот 

слушање со разбирање. Слично како и експерименталната група, 

учениците од контролната група имаа потешкотии да го следат аудио 

материјалот и да ги одговорат трите прашања поврзани со него. Со 

просечно освоени 3.25 од 6 бодови, овој дел се покажа како најкомплексен 

за учениците од контролната група.  

Првото прашање од овој дел не претставуваше проблем за 

учениците, па беа добиени 8 од 8 точни одговори. Второто и третото 

прашање, пак, имаа мнозинство погрешни одговори: 5 погрешни на 

првото и 6 погрешни на второто. Резултатите можат да се видат во 

Графиконите 17 и 18 во продолжение: 
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Графикон 17 – Слушање со разбирање 1: резултати од контролната група 

Графикон 18 – Слушање со разбирање 2: резултати од контролната група 

 Делот пишување, како последен дел од тестот, беше оценуван 

рачно. Во просек, учениците од контролната група освоија 3.81 од можни 

5 бода за пишаните текстови. Овој број е понизок од бројот на просечно 

освоени поени за истата вештина кај експерименталната група, што 

покажува дека кај експерименталната група беше остварен значаен 

напредок за време на средбите. 

 Зборувањето како вештина, за жал, не можеше да се оценува кај 

контролната група бидејќи учениците од оваа група не учествуваа на 

средбите. Експерименталната група, во делот зборување, беше оценувана 
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согласно сознанијата од чек листите за следење на нивниот напредок за 

време на средбите. Бидејќи вакви инструменти за оценување не беа 

достапни кај контролната група, поради дизајнот на тестирањето, 

зборувањето не се зеде предвид кај контролната група. 

 Ако ги споредиме резултатите на истиот тест од двете групи (ЕГ и 

КГ) ќе можеме лесно да го воочиме напредокот на експерименталната 

група. Во просек, секој ученик од експерименталната група освоил 22.6 од 

вкупни 30 поени. Во контролната група, овој просек на целокупниот 

резултат е понизок и изнесува 19.81 од вкупни 30.  

 Во однос на одделните јазични вештини, исто така се забележуваат 

слични резултати. Имено, во однос на вештината вокабулар, кај 

експерименталната група се освоени во просек 4.72 од 6 поени на вториот 

тест, додека кај контролната група овој просек изнесува 3.87 од 6. Ова 

јасно го покажува напредокот на учениците од експерименталната група 

кои за време на средбите, преку читањето на текстовите и одделните 

вокабуларни вежби, имаа прилика да го прошират обемот на својот 

лексички фонд. На прашањата кои се однесуваат на вештината граматика, 

на тестот кај експерименталната група се освоени 5.55 од вкупни 7 поени, 

додека кај контролната група 5.37 поени. Ова укажува на подобрувањето 

на граматичките вештини кај експерименталната група по одржаните 

средби на читателскиот клуб, но укажува и на високи јазични 

компетенции од овој дел и кај контролната група. Ова може да се должи 

на фокусот на граматиката и граматичките правила и вежби во текот на 

редовната настава по англиски јазик во основното образование во Р С. 

Македонија. 

Освен тоа, кај вештината читање со разбирање е забележана 

видлива разлика. Експерименталната група во просек освои 5 од 6 поени 

на прашањата поврзани со прочитаниот текст, додека контролната освои 

3.5. Разликата е очекувана бидејќи експерименталната група имаше 

прилика да го обработи текстот кој го содржи извадокот вклучен во тестот 

и за време на средбите да дискутира за дејствата, непознатите зборови и 

ликовите.  
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 Делот слушање со разбирање се покажа како проблематичен кај 

двете групи. Експерименталната група, на прашањата од вториот тест кои 

се однесуваат на слушнат аудио материјал, освои 2.88 од 6 поени додека 

контролната група освои 3.25 од вкупни 6. Разликата, во корист на 

контролната група е незначајна и може да се констатира дека кај двете 

групи се забележани потешкотии во овој дел. 

 Поголема разлика е забележана во напишаните текстови на 

учениците, односно во прашањето што цели да ја испита вештината 

пишување кај двете групи ученици. Кај експерименталната група 

јазичните компетенции покажани на вториот тест се на високо ниво, па 

напишани се содржински побогати текстови со поширок опсег на 

вокабулар и помалку граматички грешки. Во просек, кај 

експерименталната група се освоени 4.4 од 5 можни поени за вештината 

пишување. Кај контролната група овој просек е понизок и изнесува 3.81 

од 5. Текстовите на контролната група се одликуваат со помала должина, 

поголем број на грешки во пишувањето (како слеано пишување на „I’m“ 

во „im“ и мала „I“ за „јас“) и поедноставна структура.  

 Споредбено, резултатите на двете групи се прикажани во 

Графиконот 19 во продолжение: 

Графикон 19 – Споредба на резултатите помеѓу ЕГ и КГ 
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2. Резултати од набљудувањето на напредокот на учениците за време 

на средбите 

За време на средбите, напредокот на учениците од експерименталната 

група се следеше со помош на чек листи за набљудување. Овие чек листи 

беа составени од 7 колони за набљудување на шесте одделни јазични 

вештини на учениците и уште една колона за описен коментар (Прилог 5). 

Постигнувањата на учениците беа бодувани од 1 до 5 за секоја категорија 

(освен описната). Категориите се дадени во продолжение: 

● Зборување 

● Читање 

● Пишување 

● Слушање 

● Граматика 

● Вокабулар 

● Забелешки 

Треба да се напомене дека учениците коишто беа вклучени во 

експериментот веќе поседуваа високи јазични познавања и затоа во некои 

од случаите беше тешко да се воочи значајно подобрување на нивните 

вештини. Во продолжение, се разгледува напредокот на секој ученик 

одделно, согласно сознанијата собрани од чек листите за набљудување. 

2.1. Индивидуална анализа на напредокот на учениците за време на 

часовите 

а) Ученик 1 – IX одд. 

Ученикот 1 присуствуваше на воведната средба каде се објаснуваше целта 

на клубот и се забележуваа основните комуникациски вештини на 

учениците преку вежба за запознавање. Ученикот покажа високи говорни 

компетенции и ниво на мотивација за да чита англиска литература. 

Во текот на сите средби, ученикот покажуваше високи јазични 

познавања во делот зборување оценети со 5. На средбите каде читаше, 

ученикот покажа знаење на високо ниво и во тој дел. Важно е да се 
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напомене дека ученикот беше мотивиран за учество во активностите и 

доброволно се јавуваше на секоја средба. Во делот граматика и вокабулар, 

ученикот исто така покажа одлични познавања, но на една од средбите, тој 

имаше проблеми со распознавање на сегашното време. Ученикот се 

карактеризираше со одличен акцент и изговор налик нативен говорител и 

ги помнеше деталите од прочитаните текстови. 

б) Ученик 2 – IX одд. 

Ученикот 2 редовно присуствуваше на средбите на клубот. За време на 

часовите, ученикот редовно покажуваше високи говорни јазични 

компетенции (оценети со 4 и 5 на секоја средба) со забележително добар 

изговор и акцент. 

 Ученикот покажа високи познавања во делот пишување. Имено, 

текстовите продуцирани за време на средбите му беа оценети со 4 и 5 и се 

карактеризираа со генерално правилна граматичка структура на 

речениците, одличен вокабулар за возраста и интересна содржина. 

Тој покажа солидни познавања и кога се работеше на граматика (во 

делот за познавање на теорија и правила, како и во делот за примена на 

граматичките правила во вежби). Високи јазични компетенции беа 

забележани и во делот слушање каде ученикот беше оценет со 5 во повеќе 

наврати. Тој покажа високи познавања и во делот читање, каде освен 

неколку помали грешки во изговор на одделни зборови, читаше на високо 

ниво за возраста. Дополнително, ученикот беше високо мотивиран за 

учество на средбата, односно доброволно се вклучуваше во различните 

активности. 

в) Ученик 3 – IX одд. 

Ученикот 3 исто така се карактеризираше со високи јазични знаења за 

возраста. Ученикот зборуваше на релативно напредно ниво, со минимални 

граматички грешки во усното изразување. Иако акцентот и изговорот не 

беа на највисоко ниво, говорот беше релативно точен од граматички и 

синтаксички аспект. Тој добро се снајде и во делот слушање со разбирање 
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во текот на една таква активност и беше оценет со 5, како и во вежбите за 

проверка на вокабуларот.  

 За жал, ученикот отсуствуваше на неколку средби, поради што не 

можеше да се следи целосниот напредок во некои аспекти. 

г) Ученик 4 – IX одд. 

Ученикот 4 покажа висока јазична способност во сите аспекти. За време 

на секоја средба каде ученикот беше приутен, неговите одговори беа 

оценувани со највисоки оцени, независно од јазичното поле за кое станува 

збор. Очигледно е дека се работи за високо талентиран ученик со развиени 

јазични вештини кој говори течно, граматички и синтаксички точно, со 

богат вокабулар, нетипичен за возраста. 

 Ученикот се карактеризираше со одличен изговор и акцент и 

неформална лексика при говорењето (како зачестена употреба на „(to be) 

like“). Освен во една вежба за вокабулар, во одговорите на ученикот во 

сите други активности, фокусирани на: слушање, пишување и граматика, 

покажани беа врвни јазични компетенции. За жал, беше тешко да се следи 

напредокот на овој ученик поради неговото врвно ниво на знаење. 

д) Ученик 5 – IX одд. 

Високо развиени јазични познавања го карактеризираа и Ученикот 5. Во 

делот зборување, во текот на сите средби каде беше присутен, ученикот 

покажа високо ниво на вокабулар, точна граматика, како и одличен 

американско-англиски изговор, налик нативен говорител. 

 Ученикот имаше импресивен вокабулар за возраста и 

познаваше/употребуваше значаен дел на идиоми, што е уште еден доказ 

за развиената лексика. Тој добро се снаоѓаше и во вежбите за слушање со 

разбирање. Во активностите насочени кон проверка на граматичките 

познавања, ученикот покажа одлично познавање на правилата, оценети со 

5 и добра примена на правилата во пракса. Единствениот проблем се јави 

кај една вежба за условни реченици каде тој несоодветно го 

идентификуваше видот условна реченица и согласно тоа, употреби 
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погрешно граматичко време за да ја дополни реченицата. Поради 

отсуствата на ученикот на некои од средбите, не можеше да се следат 

постигнувањата и напредокот во делот пишување.  

ѓ) Ученик 6 – IX одд. 

За време на средбите, Ученикот 6 покажа солидни јазични вештини, а 

најголем напредок беше забележан во делот читање. Имено, на почетните 

средби, ученикот почесто правеше грешки во изговорот на одредени 

зборови, но со помош на наставникот/истражувачот, изговорот за време 

на читањето се поправаше, па кон крајот на средбите беше забележан 

напредок во оваа вештина. 

 Во вежбите за зборување, тој покажа високи јазични познавања кои 

беа оценети со 4. Говорот му се карактеризираше со разновиден 

вокабулар, добар изговор и мал број на граматички и синтаксички грешки. 

На средбите на кои беше присутен, ученикот беше активен и доброволно 

се вклучуваше во активностите. За жал, поради отсуството на две средби 

на кои се разгледуваше вештината пишување, не можеше да се заклучи 

дали и каков напредок би се јавил кај ученикот.  

е) Ученик 7 – VIII одд. 

Ученикот 7 беше еден од неколкуте ученици од осмо одделение во 

групата. Се работи за ученик кој е високо мотивиран, редовен, активен и 

желен да се вклучи во дискусии за четивото. Повеќе граматички, 

синтаксички и лексички грешки се забележуваа во говорот на ученикот 

уште од првата средба и зборувањето на почеток беше оценето со 3. 

Неговото ниво на знаење беше пониско отколку на поголемиот дел на 

учениците во групата, но желбата за вклученост не се губеше и покрај 

укажувањето на грешките, што упатува кон сознанието дека ученикот е 

самомотивиран и желен за напредок.  

 Проблеми со изговорот се забележуваа и во активностите за 

читање. Иако ученикот доброволно читаше, при читањето имаше грешки 

при изговорот (како на пример, придавката „comfortable“ се изговараше 

како „comfort-table“). По укажувањето на грешките, ученикот покажуваше 
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подобрување. Послаби резултати се забележаа и во некои од активностите 

поврзани со вештината слушање со разбирање каде ученикот неумешно ги 

препознаваше точните одговори. Иако слушањето, читањето и 

зборувањето не беа на највисоко ниво, кај него се бележеше стабилен 

напредок во делот пишување каде генерираните текстови му беа оценети 

со 3 на почеток и 4.5 на втората вежба. 

ж) Ученик 8 – VIII одд. 

Кај Ученикот 8 често се забележуваа послаби резултати во делот 

зборување кои беа оценети со 3. Ученикот правеше повеќе граматички 

грешки и неточно изговараше и акцентираше зборови. Тој имаше изразен 

македонски акцент при говорењето, со типично тврдо „р“ и иако редовно 

му беа укажувани грешките, не беше забележан позначаен напредок во 

делот зборување и изговор. 

 Сличен е случајот и со делот читање. Грешките во усното 

изговарање беа забележани иако ученикот немаше проблеми со 

разбирањето. Всушност, неговиот вокабулар беше на високо ниво за 

возраста и тоа се забележуваше за време на повеќето активности. Во делот 

слушање со разбирање, ученикот исто така покажуваше високи познавања 

за својата возраст. За жал, делот за пишување не можеше да биде 

соодветно оценет поради отсуствата на ученикот на клучните средби 

фокусирани на ваков вид активности. 

з) Ученик 9 – VIII одд. 

Овој ученик беше заинтересиран и мотивиран за учество на средбите. 

Желно се вклучуваше во дискусии и спонтано говореше. Вештините за 

зборување му беа оценети со 4 и 3 поради граматичките грешки кои се 

забележуваа при зборувањето (како wasn’t any books).  

 Слична беше и ситуацијата при читање, каде се забележуваше 

неточен изговор на дел од зборовите. Како што поминуваа средбите и како 

што ученикот го усвојуваше лексичкиот целен материјал, читањето се 

подобруваше. Во однос на слушањето, кај овој ученик забележани беа 

одлични компетенции оценети со 5.  
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ѕ) Ученик 10 – VIII одд. 

Ученикот 10 присуствуваше само на првата половина од средбите и 

поради тоа не можеше во целост да се следи неговиот напредок во сите 

јазични подрачја. Во однос на вештините за зборување, на средбите на кои 

присуствуваше, ученикот покажа солидни познавања. Имено, зборуваше 

течно, со мал број грешки во изговорот и граматичката структура на 

речениците. Солидниот изговор се забележуваше и при читање. 

 Ученикот покажа и познавања од граматиката на јазикот во делот 

за правила, но и во делот за практична примена на тие правила, оценети 

со 4. 

и) Ученик 11 – IX одд. 

Ученикот 11 се карактеризираше со високо ниво на јазични познавања, 

нетипични за неговата возраст. За време на средбите, кај него беа 

забележани исклучително високи јазични компетенции во делот 

зборување, оценети со 4.5 и 5. При говорењето, ученикот користеше 

широк дијапазон на зборови на англиски јазик кои точно ги изговараше и 

ги поврзуваше во граматички точни реченици. 

 Кај него беше забележано и одлично владеење на вештината 

читање со разбирање и способност да одговара прашања кои се однесуваа 

на аудио материјалот. Импресивно беше и познавањето на граматичките 

правила. Неговото теориско познавање на правилата и исклучоците за 

пасивни и условни реченици, како и за минати времиња, го одделуваше од 

останатите. Ученикот исто така желно се вклучуваше во дискусии 

поврзани со делото преку одговарање на поставени прашања. 

ј) Ученик 12 – IX одд. 

Кај овој ученик беше забележано високо ниво на мотивираност и желба за 

учество во активностите за време на средбите. Иако при зборувањето тој 

правеше поголеми грешки во употребата и изговорот на одредени 

зборови, како и во граматичката структура на речениците, тој радо ги 

дискутираше и коментираше настаните и ликовите. 
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 Погрешниот изговор на одредени зборови се забележуваше и при 

читање. Но, со често укажување на грешките, кај ученикот беше 

забележано подобрување во изговорот на целниот вокабулар. На 

почетокот на средбите, послаби резултати беа забележани и во делот 

пишување, каде поради честите грешки текстовите на ученикот беа 

оценети со 1.5. Но, кон крајот на експериментот, тој покажа напредок во 

оваа вештина, бидејќи на крајниот тест, тој точно ги користеше 

граматичките времиња, што не беше случај претходно.  

Овој ученик всушност покажа дека воведувањето на литературата 

не треба да се ограничи само на учениците со највисоки постигнувања. 

Напротив, и останатите ученици, при обработка на вакви дела, имаат 

можност да ги унапредат своите јазични познавања. 

к) Ученик 13 – IX одд. 

Ученикот 13, слично како и претходниот, се карактеризираше со јазични 

познавања очекувани за возраста. При вежбите за говорење, ученикот 

неретко правеше граматички грешки во сегашно и минато време, како и 

грешки при изговор на одредени зборови. Пропустите во изговорот се 

забележуваа и при читање, каде ученикот беше оценет со 2.5. Сепак, тој 

постепено се подобруваше во изговорот на целниот вокабулар, па кон 

крајот на средбите забележан беше значаен напредок во овој дел.  

 Граматичките грешки беа очигледни и во делот пишување, оценет 

со 2.5. Најголеми потешкотии беа забележани во активностите за слушање 

со разбирање каде ученикот не можеше да го следи аудио материјалот и 

да одговара прашања во врска со него.  

 Иако не можеше да се види позначаен напредок во овие области, 

кај ученикот сепак беше забележано подобрување во некои сегменти што 

укажува на тоа дека активностите би имале значајно позитивно влијание 

кај него доколку подолго се имплементираа. 

л) Ученик 14 – VIII одд. 
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Овој ученик беше еден од трите ученици коишто присуствуваа на 

воведната средба (пред официјалното започнување на активностите), на 

тој начин покажувајќи високо ниво на мотивација да биде дел од клубот. 

Во однос на вештините за зборување, ученикот покажа задоволителни 

познавања помеѓу 3 и 4. За време на зборувањето, ученикот правеше 

грешки во изговорот на некои зборови, но кога ќе му се укажеше грешката, 

тој ја коригираше.  

Истиот тренд се забележуваше и при читање и неговите читачки 

вештини беа оценети со 4. Иста оцена имаше и за вежба за пишување 

спроведена на една од средбите. Но, и покрај тоа што овој ученик не 

покажуваше највисоки познавања од англискиот јазик, сепак се 

вклучуваше во активностите, што ја покажува неговата волја да слуша и 

да учествува во вежбите. 

Во однос на граматиката, ученикот покажа солидни познавања во 

некои граматички области (условни реченици), но имаше потешкотии со 

други категории (пасивни реченици). На вежбите за вокабулар, од друга 

страна, Ученикот 14 покажа одлични лексички познавања оценети со 5. 

љ) Ученик 15 – VIII одд. 

Ученикот 15 беше најредовниот член на клубот кој присуствуваше на сите 

средби без исклучок (вклучувајќи ја и воведната средба). Баш кај овој 

ученик најмногу можеше да се следи напредокот за време на средбите. Во 

текот на часовите, тој покажа солидни познавања во делот зборување. 

Зборуваше течно и разбирливо со минимален број на грешки во изговорот 

и граматичките структури, што резултираше со оцена 4. 

 Слична беше и ситуацијата и во делот читање. Ученикот правеше 

грешки при изговорот на дел од новите зборови, но по укажувањето на 

грешките, умешно се исправаше. Кон крајот на средбите, видливо беше 

дека кај ученикот е усвоен новиот вокабулар кој се повторуваше за време 

на средбите. При пишувањето најзабележливи беа проблемите со 

граматиката, па пишаните текстови на ученикот беа оценети со 3 и 4. Мали 

потешкотии беа забележани и во делот слушање. 
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На вежбите за граматика, тој покажа поделени познавања. Имено, 

ученикот добро се снаоѓаше со правилата за некои граматички структури, 

но имаше потешкотии со правилата и вежбите за пасивните реченици. Во 

однос на вокабуларот, тој редовно покажуваше солидни познавања, нешто 

повисоки од нивото очекувано за таа возраст. 

м) Ученик 16 – VIII одд. 

Ученикот 16 се одликуваше со импресивен акцент и говор налик 

говорител роден во англиско поднебје. За време на сите средби, тој се 

издвојуваше од групата со неговиот одличен изговор без граматички 

грешки при спонтани излагања.  

 Импресивно беше и нивото на вокабулар кај овој ученик. Имено, за 

време на сите средби кај него се забележуваше познавање на лексиката 

карактеристично за надарен и талентиран ученик.  Ист беше случајот и во 

делот граматика каде тој покажа одлично владеење на правилата и 

снаоѓање во практичните вежби.  

 Единствен проблем беше една активност за слушање каде ученикот 

не се снајде баш најдобро, што може да се должи на невнимание. Важно е 

да се напомене дека овој ученик постигна највисок резултати на вториот 

тест и воопшто на вежбите за време на средбите.  

 Кај ваквите ученици беше забележан помал напредок, што 

дополнително укажува на потребата литературата да се обработува и со 

ученици кои имаат послаби јазични знаења. 

н) Ученик 17 – VIII одд. 

Ученикот 17 покажа слични импресивни познавања во областа на јазикот 

за својата возраст. Се одликуваше со исклучителен американско-англиски 

изговор без грешки при говорење и читање во однос на лексика и во однос 

на граматички структури. 

 За време на сите средби, ученикот покажа константно високи 

јазични способности оценети со 5 во сите аспекти: читање, пишување, 

слушање, граматика. Ученикот исто така постојано се вклучуваше во 
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дискусиите за ликовите и дејствата и коментираше со свои уникатни идеи 

и интерпретации. 

 Слично како и кај претходниот ученик, и кај овој не можеше да се 

забележи големо подобрување освен во делот на усвојување на нови 

зборови од литературното дело коешто беше предмет на обработка. 

њ) Ученик 18 – IX одд. 

Последникот ученик од групата се одликуваше со карактеристичен 

словенски акцент при говорењето налик рускиот, со типичен изговор на 

тврдо „р“ карактеристично за тие јазици. Без разлика на акцентот, 

ученикот говореше добар англиски јазик во однос на граматика и лексика, 

со мал број грешки. За време на средбите, освен потешкотиите со 

изговорот, ученикот не покажа други проблеми при говорење или читање. 

Тој исто така желно се вклучуваше во дискусииите и говорните 

активности и беше присутен дури и на воведната средба, што 

дополнително укажа на неговата мотивираност за учество во клубот. 

За време на активностите за пишување, кај ученикот беа 

забележани мали граматички грешки. Тој исто така покажа одлични 

познавања на граматичката теорија. За жал, беше отсутен за време на 

вежбите за слушање, па, не можеше да се следи неговиот напредок во тој 

дел.  

2.2. Сумирање на резултатите од чек листите 

Како резиме од индивидуалните чек листи, се забележува дека учесниците 

кои дојдоа на воведната средба, а посебно и оние кои ги проследија сите 

средби, покажаа високо ниво на мотивација и интерес за да бидат дел од 

експериментот и да го читаат предвидениот текстуален материјал. Во 

текот на средбите, екстровертните ученици се вклучуваа во активностите 

доброволно, но и интроверните ученици ги следеа предвидените вежби, и 

кога беа повикувани да одговорат, умешно се снаоѓаа и даваа точни 

одговори. 
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 Во однос на напредокот на индивидуалните јазични вештини, 

истражувачот доби впечаток дека постоеше помал или поголем напредок 

кај сите јазични вештини освен кај вештината слушање со разбирање. 

Кога станува збор за вештината слушање, таа неминовно се вежбаше секој 

час, бидејќи учениците мораа да слушаат како зборува наставникот и 

нивните врсници, да ги разберат инструкциите и да ги проследат точно. 

Иако во овој дел не беа забележани поголеми проблеми, сепак во 

активностите специфично насочени кон вежбање и проверка на вештината 

слушање, учениците не се снајдоа најдобро. Имено, многу од учесниците 

даваа несоодветни одговори на прашањата поврзани со слушнатото и 

несоодветно ги пополнуваа празни места во транскрипцијата на аудио 

материјалот. Ова укажува на недоволна увежбаност на оваа вештина кај 

учениците. Нивните одговори генерално се темелеа врз предзнаењата за 

ликовите и дејствата, а не врз аудиоматеријалот. 

Во однос на вештината зборување, интересно е да се забележи дека 

најголемиот дел од учениците желно се вклучуваа во дискусиите на крајот 

на секоја средба. За време на овие разговори, се зборуваше за ликовите, 

дејствата, омилените моменти, нештата што би ги промениле, како мислат 

дека дејствата ќе се одвиваат и сл. Но, и покрај тоа што повеќето се 

влучуваа и дискутираа самоиницијативно, се забележуваа бројни грешки 

во зборувањето, особено во граматичките структури. Ова укажува на тоа 

дека учениците не зборуваат често на спонтани теми. Иако тие стекнаа 

поголема самодоверба со текот на средбите и говореа сѐ поточно, шест 

средби не се доволно долг период за да се направи драстична промена. 

Кога се работи за вештината читање, учениците имаа можност да 

ја вежбаат секој час. Наставникот ги повикуваше да читаат задачи или 

извадоци од текст. Забележан беше напредок кај зборовите кои често се 

читаат, бидејќи наставникот ги коригираше неправилните изговори на тие 

зборови. Еден типичен пример е некоректниот изговор на презимето на 

главните ликови т.е. Baudelaire (Бодлер). Најмал напредок во овој аспект 

е забележан кај учениците со најразвиени јазични компетенции. 
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Вештината пишување се вежбаше во повеќе наврати. Може да се 

констатира дека учениците се обидуваа да ја искористат нивната 

креативност при пишувањето и успешно одговорија на пишувачките 

задачи. Во најголем дел од пишаните текстови, забележани беа некои 

грешки и тектовите се одликуваа со креативен јазик и добра структура. 

Напредокот на учениците во оваа вештина е видлив и од резултатите во 

тестовите. 

Значаен постојан напредок беше забележан и во однос на 

вештината вокабулар. За време на сите средби, учениците го усовршуваа 

и збогатуваа својот лексички фонд и тоа знаење го покажуваа во вежбите 

насочени кон проверка на усвоениот вокабулар од избраниот литературен 

текст. Најголем напредок во овој дел беше забележан кај учениците кои 

најредовно ги посетуваа средбите, но и кај учениците кои се одликуваа со 

пониско ниво на јазични познавања. 

Подобрување се забележуваше и кај вештината граматика која се 

развиваше преку имплицитни и експлицитни вежби. Имплицитно, по 

принципот усвојување, а не подучување на јазикот, граматиката се 

поправаше и усовршуваше за време на усните искази на учениците. 

Експлицитно, на усовршување на граматичките вештини се работеше за 

време на одделни активности во кои се разговараше за граматичките 

правила, но и за нивната практична употреба во дадени реченици. 

Констатирано беше дека значаен дел од учениците добро ги знаат 

теориските правила, но имаат потешкотии со практичната примена. 

Најмал напредок во овој дел беше забележан кај учениците со највисоки 

јазични компетенции. Овие надарени и талентирани ученици не напреднаа 

значајно бидејќи и пред експерименталните средби имаа јазични 

познавања на завидно ниво, нетипични за нивната возраст. 

3. Обработка и анализа на резултатите добиени од анкетата за 

учениците 

За потребите на овој магистерски труд, спроведено беше и анкетирање со 

електронски прашалник, доставен до учениците-учесници во 

експериментот, односно учениците вклучени во читателскиот клуб. 
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Анкетата, која беше целосно анонимна, сѐ со цел да биде што 

поверодостојна, беше одговорена од 21 испитаник, односно 21 учесник на 

средбите на клубот. Иако клубот успешно го завршија 18 ученици 

(крајниот примерок), сепак уште три ученици кои присуствуваа на некои 

од средбите ја пополнаа анкетата. 

На првото прашање, учениците беа замолени да оценат, со оцени 

од (1) до (5), колку им се допадна книгата обработувана на средбите, 

односно, делот од книгата кој беше конкретно обработен. На прашањето 

одговорија сите испитаници и најголемиот дел од нив т.е. 17 истакнаа дека 

книгата многу им се допаднала. Тројца дале оцена (4) додека само еден 

дал оцена (1), односно посочил дека книгата воопшто не му се допаднала. 

Одговорите на прашањето се прикажани во Графиконот 20 во 

продолжение: 

Графикон 20 – Допадливост на обработуваното дело 

Второто прашање исто така се однесуваше на впечатоците на 

учениците во однос на книгата. Прашањето целеше кон тоа да открие дали 

и колку учениците се заинтересирани и мотивирани да го дочитаат 

остатокот од книгата. Повеќе од три четвртини од учениците, односно 16, 

истакнаа дека планираат да ја завршат книгата, 4 дека ќе размислат, а 1 

изјавил дека не планира да ја дочита книгата. Оваа висока бројка на 

заинтересирани ученици укажува на тоа дека експериментот успеал да ги 
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мотивира учениците да продолжат со читањето на оваа книга. Одговорите 

графички се претставени во следниот Графикон 21: 

Графикон 21 – Мотивација за да се дочита делото 

Прашањето во продолжение имаше слична цел: да испита дали 

учениците се заинтересирани да ги прочитаат и другите книги од 

серијалот. Бидејќи во повеќе наврати на учениците им беше посочувано 

дека книгата која се обработува е дел од поголем серијал на книги, 

истражувачот имаше намера да провери до која мера учениците се 

мотивирани да ги прочитаат и другите 12 книги од серијалот и да ја 

дознаат крајната судбина на ликовите.  

Повеќе од половина од испитаниците, т.е. 11 истакнале дека се 

многу заинтересирани да ги прочитаат и другите книги. Осум учесници 

рекле дека сакаат да го прочитаат остатокот од серијалот, 1 испитаник 

истакнал дека ниту е ниту не е заинтересиран, а уште еден дал негативен 

исказ и истакнал дека воопшто не е заинтересиран да ги прочита остатокот 

од книгите. Искажаната заинтересираност и мотивираност на учениците 

повторно упатува на успешноста на експериментот да ги мотивира 

учениците да читаат повеќе. Одговорите се прикажани и во Графиконот 

22 што следи: 
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Графикон 22 – Заинтересираност за читање на другите книги од серијалот 

Следното прашање од електронскиот прашалник доставен до учесниците 

во експериментот испитуваше дали тие би сакале слични книги да бидат 

вклучени во редовната настава по англиски јазик во нивните основни 

училишта. Сите испитаници дале одговор и речиси сите или 95,2% 

изјавиле дека би сакале тоа да е случај. Само еден ученик изјавил дека не 

би сакал ваквите книги да се вклучени во редовната настава. Сознанијата 

од ова прашање упатуваат до заклучок дека учениците би сакале да 

обработуваат внимателно избрана литература за деца, интересна, но и 

дидактички значајна. Одговорите се графички претставени во Графиконот 

23 во продолжение: 

Графикон 23 – Заинтересираност и желба за слични книги во редовната 

настава 
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Во евалуативниот дел на анкетниот прашалник, учениците беа 

замолени да ги оценат од (1) до (5) активностите на клубот и да посочат 

дали тие многу им се допаднале (5) или воопшто не им се допаднале (1). 

Дваесет испитаници одговориле на ова прашање. Најголем дел од нив 

т.е.16 или 80% активностите ги оцениле со (5), 3 ученици дале оцена (4), 

додека еден ученик го изразил своето незадоволство со оцена (1). 

Резултатите водат до заклучок дека учениците уживале на средбите на 

клубот и биле задоволни од имплементираните активности. Добиените 

одговори се во Графиконот 24 во продолжение: 

Графикон 24 – Мислења и ставови за активностите на средбите на клубот 

 Со оглед на тоа што средбите на клубот мораше да се одржуваат 

онлајн поради ситуацијата со пандемијата, истражувачот сметаше дека е 

важно да се испитаат ставовите на вклучените ученици дали според нив 

искуството ќе беше подобро ако средбите беа со физичко присуство. 

Добиени се одговори од сите испитаници. Повеќе од половината (12 или 

57.1%) истакнале дека ќе беше подобро ако средбите се оддржуваа во 

училница. Осум ученици или 38.1% одговориле дека „не се сигурни“, 

додека само еден ученик рекол дека искуството немаше да биде подобро 

доколку средбите се одржаа во училница. Добиените одговори (Графикон 

25) се слични на очекувањата на истражувачот уште пред почетокот на 

експериментот. 
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Графикон 25 – Ставови за одржувањето на средбите онлајн и во живо 

Прашалникот во продолжение се фокусираше на потенцијалното 

подобрување на јазичните вештини кое учениците-учесници го воочиле 

кај себе. На прашањето „Дали сметате дека ги подобривте своите јазични 

вештини за време на средбите?” одговориле сите испитаници.  

Над 90%, односно 19 од нив, изјавиле дека воочиле подобрување. 

Еден ученик одговорил дека не е сигурен, а друг одговорил негативно. 

Резултатите добиени на ова прашање покажуваат дека учениците кои беа 

дел од ексриментот, самоевалуативно, процениле дека имаат напредок кај 

наведените јазични вештини. Одговорите на ова прашање графички се 

прикажани во Графиконот 26 во продолжение: 

Графикон 26 – Самооценување во однос на подобрувањето на јазичните 

вештини 
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Во последното прашање од официјалниот дел на електронскиот 

прашалник, учениците беа замолени да посочат дали искуството со 

читателскиот клуб и обработката на „The Bad Beginning“ ги мотивираше 

да читаат повеќе на англиски јазик. Речиси сите испитаници, т.е. 20, 

одговориле дека се чувствуваат помотивирано, а само еден дал негативен 

одговор. Ова укажува кон тоа дека експериментот ја постигнал една од 

целите: да ги мотивира учениците повеќе да се дружат со пишаниот збор 

на англиски јазик, па преку тоа, експлицитно или имплицитно, да ги 

подобрат своите јазични вештини. Одговорите на ова прашање се 

прикажани во Графиконот 27 во продолжение: 

Графикон 27 – Мотивираност за читање на англиски јазик во иднина 

На крајот на електронскиот прашалник, учениците-испитаници, во 

прашање од отворен вид, имаа можност да остават свои коментари и 

забелешки. Добиените коментари, на голема радост на истражувачот, беа 

позитивни. Дел на македонски, а дел на англиски јазик, тие интегрално 

вклучуваа: 

● Дури и ако е онлајн, овај клуб навистина ме мотивира повеќе да 

читам книги (посебно на англиски јазик)! Вие бевте супер 

ментори/наставници и сум многу среќна што добив шанса да 

бидам вклучена во сето ова! Again, this club and this book are very 

dear to me. I had a wonderful time. 

● Se bese super 
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● I was amaized from the whole activity it was great and also i enyoyed 

even tho i couldnt attende on some of the last classes i was very happy 

to read the word documents. 

4. Обработка и анализа на резултатите добиени од анкетата за 

наставниците 

Со цел согледување на ставовите на наставниците – како значаен дел од 

наставниот процес – истражувачот имплементира уште еден анкетен 

прашалник. Налик претходната, и оваа анкета беше доставена преку 

електронски пат, но не беше анонимна заради контактирање на 

наставниците за идна повратна информација – по потреба. Оваа втора 

анкета беше одговорена од вкупно 13 наставници коишто ги подучуваа 

учениците-учесници во експериментот. После внесувањето на името и 

училиштето каде работат, наставниците беа замолени да одговорат на низа 

прашања од затворен вид и едно прашање од отворен вид на кое можеа да 

напишат подолг коментар.  

 На првото прашање, наставниците беа замолени да дадат мислење 

дали внесувањето на странската литература во наставата по странски јазик 

би помогнало полесно да се усвојува јазикот. Дванаесет од наставниците 

одговорија со да, додека еден наставник одговорил со делумно. Одговори 

за не не беа забележани. 

Овој речиси едногласен став е значителен показател за предностите 

на литературата при подучувањето странски јазици. Напоменуваме дека 

наставниците се можеби најважната група во воспитно-образовната 

дејност којашто со својата професионална обука и искуство во 

подучување странски јазик знае да пресуди кои алатки и методи се 

адекватни за квалитетна настава. Графиконот 28 за првото прашање е 

следниов: 
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Графикон 28 – Ставови на наставниците за воведување на литературата на 

англиски јазик во редовната настава 

На второто прашање, наставниците се повикаа на нивното искуство 

и коментираа во однос на тоа дали нивните ученици сакаат да читаат. 

Мнозинството наставници-испитаници, т.е. 10 од 13, истакнаа дека иако 

имаат ученици кои сакаат да читаат, нивниот број е недоволен. 

Преостанатите 3 испитаници одговорија со ретко кој. Овие одговори 

сведочат за љубопитноста на одредени ученици да читаат во своето 

слободно време, што може да се искористи во полза на исполнување на 

воспитно-образовните цели. Графиконот 29 за второто прашање во 

продолжение: 

Графикон 29 – Читателските навики на учениците според наставниците-

испитаници 
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Понатаму, настаниците требаше да се надоврзат на преходното 

прашање и да кажат дали учениците исто така сакаат да читаат и на 

странски јазик. Осум наставници-испитаници посочија дека дел од оние 

ученици коишто читаат, исто така читаат на немајчин јазик. Двајца 

наставници изјавија дека повеќето од читателите исто така читаат на 

странски јазик, а тројца кажаа дека ретко кој чита на странски јазик. Следи 

Графиконот 30 во кој се претставени одговорите: 

Графикон 30 – Читателските навики кај учениците со различно ниво на 

јазични комопетенции 

Во следното прашање, од наставниците се бараше да одговорат 

дали нивните ученици би биле мотивирани да читаат книги на странски 

јазик во рамките на формалната наставна средина. Сите 13 испитаници 

дале свој одговор на прашањето и најголемиот дел од нив, т.е. 9, сметаат 

дека мал дел од учениците би биле заинтересирани и мотивирани да го 

прават тоа. Речиси една четвртина или три испитаници истакнале дека 

незначителен дел од нивните ученици би сакале да читаат дела на 

странски јазик за време на наставата додека само еден наставник смета 

дека повеќето ученици би сакале да го прават тоа. 

Одговорите на ова и на претходното прашање упатуваат кон 

сознанието дека учениците, за жал, ретко читаат литература на странски 

јазик и заинтересираноста да обработуваат дела во формална средина, со 

евалуативни активности, кај нив не е најголема. Одговорите се графички 

претставении во Графиконот 31 во продолжение: 
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Графикон 31 – Заинтересираност на учениците за читање на литература на 

странски јазици 

Во продолжение, на прашањето „Дали сметате дека учениците со 

особен успех се оние коишто читаат повеќе од другите?”, мнозинството 

наставници, т.е. 10, одговорија дека поуспешните ученици се оние кои 

читаат повеќе од другите. Останатите тројца наставници кажаа дека 

успехот не секогаш влијае врз читателските навики. Ова сознание упатува 

на еден од предизвиците за внесувањето на литературата во редовната 

настава т.е. дека оние ученици со послаби постигнувања не би биле 

адекватно мотивирани и заинтересирани да читаат литература во 

формална средина. Резултатите се претставени во следниов графикон: 

 

Графикон 32 – Влијанието на успехот на учениците врз читателските навики 



 

113 

 

На следното прашање, наставниците-испитаници беа замолени да 

дадат мислење во врска со корисноста на странската литература во 

наставата – за оние ученици со особен успех и оние со послаб успех. 

Седум испитаници одговорија дека придобивки од внесувањето на 

странската литература во наставата по јазик би имале само оние ученици 

коишто покажуваат подобри постигнувања, додека 6 се изјаснија дека 

придобивките би биле искористени од сите ученици. Од овие одговори се 

согледува поделеноста на мислењето на наставниците за овој предизвик. 

Графиконот 33 којшто ги прикажува овие сознанија е во продолжение: 

Графикон 33 – Придобивки од внесот на литературата за учениците со 

различно ниво на јазични компетенции 

Како надоврзување на претходното прашање, наставниците потоа 

беа замолени да дадат мислење во врска со тоа дали послабите ученици би 

имале потешкотии при обработка на литературни текстови во јазичната 

училница. Голем дел од наставниците, т.е. 7, истакнаа дека послабите 

ученици би се соочиле со проблеми при обработката на ваков тип 

текстови. Значаен дел, т.е. 5, кажаа дека не се сигурни, додека еден 

испитаник кажа дека послабите ученици не би имале вакви проблеми. Ова 

укажува на тоа дека мноштвото наставници мислат дека нивото на 

познавање на странскиот јазик може да биде предизвик во обработката на 

литературни текстови при изучувањето на странскиот јазик. Одговорите 

се прикажани графички во продолжение:  
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Графикон 34 – Ставови во однос на потешкотиите со кои би се соочиле 

учениците со пониско ниво на знаење 

Претпоследното прашање се повикува на искуството на 

наставниците да посочат една или повеќе потешкотии/предизвици при 

хипотетичкото имплементирање на литературата во наставата по јазик. 

Испитаниците беа замолени да изберат еден или повеќе од следниве 

понудени одговори, кои можат да се видат во Графиконот 35: 

Графикон 35 – Потешкотии при имплементацијата на литературата во 

редовната настава по странски јазик 

Како што може да се забележи на горниот графикон, како 

најверојатни предизвици се избрани потешкотиите со кои би се соочиле 
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послабите ученици и зголемувањето на јазот меѓу добрите и слабите 

ученици. Овие два одговори беа избрани по 9 пати. Понатаму, 5 

наставници како важен предизвик го избраа недоволниот број часови за 

соодветна обработка на избраните литературни текстови, додека 4 

наставници ја споменаа и недоволната заинтересираност на учениците. На 

крај, двајца испитаници исто така одговорија дека би се појавиле и 

потешкотии при изборот на соодветна литература. 

На крајот од прашалникот, на наставниците им беше дадена 

можност да дополнат свои забелешки во коментар. Од сите испитаници, 

само еден го направи тоа и наведе: 

„Како засебен предмет тешко дека би било возможно да биде 

воведен во основното и средното образование, но како дел од часовите по 

англиски јазик би можело, со тоа што би се сменила концепцијата на 

учебниците по анг. јаз. и во нив би се инкорпорирале повеќе литер. 

текстови, пропратени со соодветни активности.“ 

5. Проверка на хипотезите 

Инструментите употребени во рамките на ова истражување овозможија да 

се увиди кои од начелните претпоставки т.е. хипотези се докажаа, односно 

кај кои јазични вештини беше забележан напредок кај учениците како 

резултат на внесувањето на литературата и обработката на книжевни дела 

во наставата по англиски како странски јазик.  

Во однос на првата помошна хипотеза: Внесувањето на 

литературата за деца во наставата по англиски јазик во основното 

образование во Р С. Македонија помага при развивањето на вештината 

слушање кај учениците, може да се констатира дека начелната 

претпоставка не е докажана како точна. Хипотезата се одбива поради 

минималниот, незначаен напредок кај мал дел од учениците (дури и во 

споредба со контролната група), забележан и со резултатите од тестот и со 

впечатоците и бројчаните оцени на чек листите за следење на напредокот 

на учениците.  
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Втората помошна хипотеза: Внесувањето на литературата за 

деца во наставата по англиски јазик во основното образование во Р С. 

Македонија помага при развивањето на вештината говорење кај 

учениците се докажа како точна во два аспекти: најголем дел од 

учесниците на средбите имаа желба да говорат спонтано и да учествуваат 

во дискусии самоиницијативно. Оние кои грешеа, после укажаните 

пропусти, внимаваа на усниот исказ од граматички аспект и од аспект на 

изговор, па говореа сѐ поточно како што изминуваа средбите. Треба да се 

напомене дека вештината зборување не се тестираше кај контролната 

група, па оваа хипотеза се потврдува само врз основа на двата теста и чек 

листите за набљудување. 

Помошната хипотеза 3: Внесувањето на литературата за деца во 

наставата по англиски јазик во основното образование во Р С. 

Македонија помага при развивањето на вештината читање кај 

учениците исто така се докажа како валидна. Иако резултатите од 

тестовите не упатуваа на подобрување, напредокот беше видлив на 

средбите (што беше забележано и во чек листите за набљудување), 

особено кај редовните учесници кои ги земаа предвид забелешките и сѐ 

подобро го изговараа т.е. читаа целниот материјал. Напредокот на 

експерименталната група беше забележлив и при споредба со резултатите 

на контролната група. 

Во однос на четвртата помошна хипотеза: Внесувањето на 

литературата за деца во наставата по англиски јазик во основното 

образование во Р С. Македонија помага при развивањето на вештината 

пишување кај учениците, може да се констатира дека хипотезата се 

докажа како точна. Напредокот е истакнат во резултатите од тестовите, 

односно во споредбата на текстовите кои учениците ги напишаа на првиот 

тест пред средбите и на вториот, после средбите. Напредокот е јасно 

видлив и при споредбата со резултатите на контролната група. Имено, 

текстовите напишани од учениците од ЕГ се содржински побогати, 

граматички поточни и содржат поразновидна лексика отколку тие на КГ. 
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Петтата помошна хипотеза: Внесувањето на литературата за 

деца во наставата по англиски јазик во основното образование во Р С. 

Македонија помага при развивањето на зборовниот фонд на учениците 

исто така се докажа како точна. Зајакнувањето на вокабуларот не беше 

видливо од споредбата на тестовите, што може да се должи на 

комплексноста на вториот тест, но напредокот во лексика постојано беше 

забележуван за време на средбите. На секој од часовите, учениците учеа 

многу нови зборови кои понатаму умешно ги применуваа во различни 

контексти. Мора да се истакне дека подобрувањето не беше линеарно кај 

сите ученици, односно оние со највисоки јазични познавања постигнаа 

најмал напредок, додека тие со помали знаења – најголем. Збогатувањето 

на зборовниот фонд е очигледно и кога ќе се споредат резултатите од 

тестовите на КГ со резултатите на тестот на ЕГ во овој дел. 

Во однос на шестата помошна хипотеза: Внесувањето на 

литературата за деца во наставата по англиски јазик во основното 

образование во Р С. Македонија помага при развивањето на разбирањето 

на граматиката кај учениците може да се констатира е забележан значаен 

напредок со што хипотезата се докажа како валидна. Напредок е 

забележан и на тестовите, но и за време на средбите. Иако разликата 

помеѓу ЕГ и КГ не е голема, сепак и тука може да се забележи напредок, 

што посочува кон тоа дека внесот на литературата помогнал при 

унапредување и на оваа вештина. 

Во однос на последната помошна хипотеза: Внесувањето на 

литературата за деца во наставата по англиски јазик во основното 

образование во Р С. Македонија ја зголемува мотивацијата за независно 

читање на литература на странски јазик може да се констатира дека оваа 

хипотеза се докажа како точна согласно впечатоците од средбите, но и 

одговорите на учениците на анонимната анкета. Имено, тие истакнаа дека 

ова искуство ги мотивирало да продолжат да читаат на англиски во 

иднина. Истовремено, тие и за време на средбите покажуваа високо ниво 

на мотивираност со читање на сите зададени глави од книгата. Интересот 

на овие ученици беше очигледен и на самиот почеток, со тоа што се 

согласија да учествуваат во овој воннаставен клуб (што можеби донекаде 
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се должи и на тоа што се ученици кои посетуваат додатна настава). 

Мотивацијата како фактор не беше испитувана за КГ. 

На крај, важно е да се спомене и главната хипотеза како клучно 

начело на трудов: Внесувањето на литературата за деца во наставата 

по англиски јазик во основното образование во Р С. Македонија помага 

при развивањето на јазичните вештини кај учениците. Согласно 

добиените резултати од различните инструменти (тестовите, чек листите 

за следење на напредокот, споредбата на резултатите на ЕГ и КГ и 

анкетите) може да се констатира дека главната хипотеза се докажа како 

валидна поради тоа што кај поголем дел од учениците беше забележан 

напредок во повеќето аспекти кои се испитуваа. 
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ТРЕТ ДЕЛ: МЕТОДИЧКИ ИМПЛИКАЦИИ 

ВО НАСТАВАТА ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

ВРЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИTЕ ОД 

ИСТРАЖУВАЊЕТО 

1. Преиспитување на досегашните методи во наставата по англиски 

јазик и улогата на литературата во наставната програма по англиски 

јазик во Р С. Македонија 

Наставните програми по англиски јазик за предметна настава во 

основното образование во Р С. Македонија, составени од БРО, а одобрени 

од Министерството за образование и наука при РСМ, предвидуваат 

развивање на четирите клучни јазични вештини: читање, слушање, 

пишување и зборување. Дополнително, преку усовршување на 

граматичките компетенции на учениците и зголемување на обемот на 

нивниот лексички речник, наставата се труди да образова луѓе кои 

непречено ќе можат да комуницираат на целниот јазик во спонтани 

ситуации. 

 За да ги постигне овие цели, наставата по англиски јазик се служи 

со пропишаните учебници по странски јазик. Ваквите учебници содржат 

активности кои овозможуваат развивање на сите четири клучни вештини, 

но и развивање на граматичките познавања на учениците како основа за 

продуцирање на граматички точен говор и текст. Иако една од четирите 

главни јазични вештини е читањето, учениците сепак не добиваат пристап 

до автентични текстови со повисока уметничка вредност коишто имаат 

огромен потенцијал за обработка. 

 Текстовите кои се наоѓаат во учебниците се најчесто наменски 

напишани од страна на авторите на учебникот, со цел преку нив да може 

да се усвои предвидениот вокабулар или граматички структури. Истите не 

оставаат простор за различни интерпретации ниту предвидуваат дискусија 

за стилот на авторот, стилските изразни средства, симболите и сл. Темите 

на кои се фокусираат се често неавтентични и неповрзани со 
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моменталниот живот и проблеми на учениците, што во голема мера се 

должи на тоа што во наставата се употребуваат учебници кои се стари и 

повеќе од една деценија. Ова води до тоа учениците да имаат високи 

граматички компетенции, но не и високи дискурсни и прагматички 

компетенции.  

 Истражувањето на Гомез-Родригез (Gomez-Rodrigues, 2010) 

анализираше пет учебници по англиски како странски јазик кои се 

користат во Колумбија. Активностите во учебниците и материјалот 

вклучен во нив биле анализирани од три аспекти – во однос на тоа дали се 

фокусираат на механичко увежбување, увежбување кое се базира на 

вистинска вклученост и разбирање или на комуникативни вежби. 

Анализата покажала дека бројот на активности кои се фокусираат на 

спонтана комуникација е релативно мал и дека активностите претежно се 

темелат на механичко повторување или увежбување на целната наставна 

јазична материја преку вежби со дополнување празни места или 

прилагодување/промена на дадени реченици. Понатаму, анализата 

покажала дека најголем фокус е ставен врз развивањето на граматичките 

вештини, до степен што и текстовите кои се читале имале претежно 

некаква граматичка дидактичка позадина. Согласно добиените резултати, 

авторот предлага употреба на дополнителни материјали кои би ги 

надополниле недостатоците на класичните учебнички помагала. 

 Токму во тој дел би била вклучена и литературата – како 

дополнителна алатка која би им овозможила на учениците да имаат 

пристап до јазик во поширок контекст и јазик кој не е наменски создаден 

за да одговара на конкретните лексички или граматички цели на 

наставната тема. Но, за вистински да се увидат придобивките од 

литературата во наставата потребно е да се работи на оттргнување од 

застарените наставни методи како граматичко-преведувачкиот, кој сѐ 

уште неретко се користи во наставата по англиски јазик. Умешната 

имплементација на литературата подразбира умешно избирање на 

соодветни активности и методи кои би ги мотивирале учениците во ова 

модерно време – активности кои ќе вклучуваат компјутери и технички 

помагала, аудио материјали, простор за креативно изразување и сл. 
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 За жал, моменталните наставни програми не предвидуваат простор 

за читање и обработка на автентични литературни дела. Единствен начин 

на кој литературата би можела да се имплементира е во рамките на 

додатната настава, на иницијатива на индивидуални наставници. Иако ова 

е возможно решение, сепак не е идеално бидејќи не им дава шанса на сите 

ученици да се вклучат во обработката на делото. Истражувањето во 

рамките на трудов покажа дека дури и учениците кои немаат највисоки 

јазични компетенции напредуваат преку имплементирањето на 

литературата. Но, ако литературата е резервирана за часовите по додатна 

настава – каде се упатуваат само ученици со највисоки постигнувања – 

тогаш не добиваат сите подеднаква можност за изложеност на автентичен 

јазик од овој вид. 

 Уште еден начин на кој литературата би можела да се 

имплементира е за време на т.н. секции. Повеќето училишта имаат јазични 

секции во кои членуваат дел од учениците, па литературата би можела да 

се вклучи таму, по претходно одобрување на годишниот план за работа на 

секцијата од страна на училиштето. 

 За жал, сѐ додека литературата не го добие вистинското место во 

наставата по странски јазик, ниедно од решенијата не е совршено. 

2. Имплементирање на нови методи на подучување, активности 

центрирани околу литературата и препораки за наставници 

Воведувањето на литературата во наставата по англиски јазик, за жал, не 

е едноставна задача и како што беше наведено во текот на трудот, 

неопходно е да се земат предвид повеќе фактори кои би овозможиле 

литературата успешно да стане дел од наставниот процес. 

 Првично, важно е да се земат предвид начелата на 

комуникативниот метод на подучување. Овој метод, како централен, би 

овозможил непрекинато восприемање на јазикот на спонтан начин, а не 

само пасивно изучување на правилата и примерите кои се наменски 

составени за усвојување на тие правила. Крашен (1982) јасно ги покажал 

придобивките од овој вид на имплицитно учење на јазикот, нагласувајќи 
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дека сличноста на ова учење со усвојувањето на мајчиниот јазик ќе 

овозможи значаен напредок на јазичните вештини кај учениците. 

Понатаму, важно е да се подготват активности со различно ниво на 

комплексност за никој од учениците да не се чувствува изоставено при 

обработката на литературното дело. Ова би вклучило активности за 

пишување, читање, игри за усвојување на вокабуларот, но и креативни 

активности како цртање, изработка на видеа/монтажи, изработка на 

интерактивни презентации, влечење паралели помеѓу фиктивното и 

реалното, разгледување на дејството од перспектива на одредени ликови, 

прераскажување на делото како нишка од реченици од различни ученици 

и сл. Спроведувањето на активности од различен вид е пресудно за 

создавање на атмосфера на инклузивна вклученост на сите ученици, 

независно од нивните јазични компетенции. 

 Дополнително, важно е да се направи соодветен избор на 

литературното дело кое ќе се обработува за време на наставата. При 

изборот треба да се внимава на комплексноста на јазикот, темата на делото 

и нејзината поврзаност со интересите на учениците, инклузивниот и 

културниот аспект на ликовите и дејствата, дидактичкиот потенцијал на 

делото и сл. Целокупните критериуми за правилен избор на литературни 

дела во наставата се претставени во глава 4.1. 

 Согласно вака поставените критериуми објаснети во трудов, 

согледувајќи ги интересите на учениците искажани за време на 

експерименталните средби на читателскиот клуб, авторот предлага 

неколку дела кои смета дека би можеле да се обработуваат за време на 

наставата: 

● „Kниги на различни нивоа“ – соодветни за нивото на различни 

јазични познавања на учениците. Овие книги, достапни од повеќе 

издавачки куќи под називот „graded readers“ вклучуваат 

прераскажани, поедноставени верзии на некои од најпознатите 

класици од светската книжевност, како „Животинска фарма“ од 

Џорџ Орвел и „Гордост и предрасуди“ од Џејн Остин, но и 
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автентични новонапишани авторски дела, на соодветното јазично 

ниво за учениците (A1, A1+, А2, A2+, B1, B1+, B2, B2+, C1). 

● Книги за младинци (анг.: young-adult books и/или middle-grade 

books) од различни жанрови – ваквите дела се оценети како 

соодветни на возраста и не вклучуваат експлицитни сцени или 

несоодветен, непристоен јазик. Тие можат да се најдат во повеќе 

жанрови: 

○ Фантазија/Научна фантастика – како серијалите „Хари 

Потер (Harry Potter)“ од Џ. К. Роулинг, „Игри на гладните 

(Hunger Games)“ од Сузан Колинс и „Перси Џексон (Percy 

Jackson)“ од Рик Риордан; книгите на Др. Сус (Dr. Seuss), но 

и книгите „Девојчето што ја испи Месечината (слоб. прев. 

од The Girl Who Drank the Moon)“ од Кели Барнхил и 

„Судењата во Мориган Кроу (слоб. прев. од The Trials of 

Morrigan Crow)“ од Џесика Таунсенд. 

○ Драма – како книгите „Чудо (Wonder)“ од Р. Џ. Палацио, 

„Што сѐ е дом (слоб. прев. од Other Words for Home)“ од 

Џасмин Варга, „Матилда (Matilda)“ од Роалд Дал, 

„Дневникот на едно шмокле (Diary of a Wimpy Kid)“ од Џеф 

Кини и сл. 

○ Мистерија/Крими новели – како „Еден од нас лаже (One of 

Us Is Lying)“ од Карен МекМанус и „Водичот за убиства на 

една добра девојка (слоб. прев. од Good Girl’s Guide to 

Murder)“ од Холи Џексон. 

○ Книги со поезија – како „ Одвнатре нанадвор и назад (слоб. 

прев. од Inside Out and Back Again)“ од Тенха Лаи, 

„Темнокожата девојка сонува (слоб. прев. од Brown Girl 

Dreaming)“ од Џеклин Вудсон и „Млеко и мед (Milk and 

Honey)“ од Рупи Каур. 

● Збирки раскази – расказите можат да бидат со различна тематика 

во зависност од збирката: „Страшните суштества од шумите (слоб. 

прев. од Fearsome Creatures of the Lumberwoods)“ од Хал Џонсон 

содржи приказни за интересни чудовишта од фолклорот на САД; 

„Часови по летање (слоб. прев. од Flying Lessons)“ составена од 
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Елен Оу, пак, има мноштво приказни од различни автори кои целат 

да ја зголемат свесноста кај децата за малцинските групи во 

општеството; „Хероите околу нас (слоб. прев. од The Hero Next 

Door) – составена од Олугбемисола Рудеј-Перковиќ, од друга 

страна е збирка на приказни за херојствата од секојдневието – 

малите значајни дела кои ги прават обичните луѓе. 

За да се зголеми мотивација на учениците за да читаат творби на 

англиски јазик, може да им се дозволи да учествуваат во изборот на 

делото. На пример, да им се овозможи да предлагаат и други дела или да 

гласаат за едно од веќе понудените. 

Понатаму, важно е да се организираат активности во сите три етапи 

од обработката на делото: Активности пред читањето (во кое учениците 

се запознаваат со делото и ликовите уште пред да почнат со читање), 

активности за време на читањето (ова може да вклучува изработка на 

цртежи за прочитаното дејство, запишување на омилени извадоци или 

запишување на непознати зборови) како и активности откако делото ќе 

биде во целост прочитано (пишување на алтернативен крај, составување 

на мисловни мапи, описи на ликовите/дејствата, барање на логички 

грешки во наративата, пишување есеи, изработка на постери и видеа, 

дискутирање за симболи и дидактички елементи и сл.). Сето ова би 

овозможило учениците да се вклучат што поактивно во обработката на 

делото. Заклучокот е дека активната вклученост е предуслов за 

зајакнување на јазичните вештини – како што претпоставува овој труд. 

На крај, иако директни корисници од ова истражување се 

учениците со чијашто помош се спроведе истражувањево, наодите од 

трудов и наведените предлози би им биле корисни и на други засегнати 

групи. Со воведувањето на литературата, наставниците по јазик би можеле 

да ги искористат овие откритија за да ги преиспитаат своите методи на 

подучување.  

Се надеваме дека и Бирото за развој на образованието ќе ги земe 

предвид наодиве со цел развивање на дискусија за имплементирање на 

литературата во наставата по странски јазик. Ова е од особена важност и 
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поради тоа што постојат голем број на кадри чиј образовен профил 

вклучува не само странски јазик, туку и настава по книжевност. Овој дел 

од наставниот кадар во моментов не ги користи своите знаења и вештини 

во целост. На крај, македонската научна заедница добива труд којшто се 

занимава со тематика која не е доволно истражувана од домашни 

истражувачи. 
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Заклучок 

Светот не би бил ист без литературата – историјата не би постоела без 

запис, а човештвото би било сиромашно без творештво и писанија! Без 

книжевноста секојдневието би било пусто и сиво, а ние би чекореле неми, 

врзани за овој свет, несвесни за она што (можеби) било, (не) е и (можеби) 

ќе биде. Литературата или книжевноста, во својата највисока уметничка 

форма, и јазикот се неразделно поврзани. Ваквата поврзаност уште од 

најстари времиња се земала предвид во наставата, па и древните философи 

подучувале странски јазици користејќи проза и поезија од најпознатите 

книжевници од нивното време. 

 За жал, низ годините, литературата го изгубила ова почесно место 

во наставата по јазик и престанала да се користи. Невклученоста на 

литературните дела продолжила сѐ до последните две децении кога 

интересот за литературата во наставата по англиски јазик почнал повторно 

да се јавува и кај истражувачите, но и кај наставниците. Оттогаш па сѐ до 

денес, литературата и нејзината употреба во наставата по странски јазик 

инспирирале многу трудови кои ги истакнуваат придобивките од 

нејзината имплементација. 

 Истражувањата покажале дека преку литературата не само што 

може да се развиваат нејазични вештини како подобрување на 

креативното изразување и критичката мисла и зголемување на 

толеранцијата кон другите народи и општествени групи, туку успешно 

може да се развиваат и главните јазични вештини: читање, пишување, 

слушање и зборување како и да се усвојуваат граматичките правила и да 

се подобри вокабуларот.  

 Иако бројни се придобивките од имплементацијата на 

литературата, докажани од истакнати истражувачи и експерти во полето, 

наставата по англиски јазик во Р С. Македонија не ги зема предвид овие 

сознанија. Во наставата во осмо и деветто одделение, што е во фокусот на 

овој труд, учебниците како главни наставни помагала содржат, генерално, 

наменски текстови со ограничен контекст, чија главна цел е да овозможaт 
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развивање на мал опсег на вокабулар или одредена граматичка структура. 

Литературата, во цел нејзин раскош, не е вклучена во наставата иако добар 

дел од кадарот кој подучува во основните училишта може да работи со 

учениците и на обработка на литературни дела согласно нивниот 

професионален назив. 

 Имајќи ги предвид ваквите недоследности во наставната програма 

по англиски јазик, како и потребата за внес на автентичен материјал – со 

што ќе се подобрат ученичките компетенции за комуникација во спонтани 

ситуации – овој труд се обиде да ги утврди потенцијалните придобивки од 

имплементирањето на литературата преку низа постапки. 

 Експериментот со група од 18 ученици кои посетуваа едночасовни 

активности еднаш седмично покажа дека кај добар дел од учениците, дури 

и за релативно краток период од шест седмици, беше забележан напредок. 

Овој напредок е уште повоочлив ако резултатите на експерименталната 

група се споредат со резултатите од контролната – којашто не ги 

посетуваше средбите. Дополнително, анкетата на учениците покажа дека 

најголем дел од нив би сакале да обработуваат дела на англиски јазик за 

време на наставата со активности слични на оние во експериментот, кои 

тие ги оценија како интересни и забавни. Тие исто така истакнаа дека се 

мотивирани да продолжат да читаат литература соодветна на возраста 

напишана на англиски јазик. 

 Дури и наставниците вклучени во истражувањето, преку анкетниот 

прашалник што го одговорија, истакнаа дека сметаат дека внесот на 

литературата во наставата би можел да е корисен за учениците. Тие 

покажаа загриженост во однос на читателските навики на нивните 

ученици и во однос на прилагодувањето на активностите кон ученици од 

различни нивоа на познавања во рамките на една група. Тие изразија и 

загриженост за потешкотиите кои би можеле да се појават при 

обработката на литературни дела со ученици кои имаат пониски јазични 

компетенции. 

 Експериментот во рамките на трудот, за жал, не ги зеде предвид 

учениците со послаби познавања, што е едно од најважните органичувања 
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на трудот. Тој се фокусираше само на ученици кои се одликуваат со 

одлични познавања на англискиот јазик – оние кои посетуваат додатна 

настава. Понатаму, дури и одреден дел од овие ученици од 

експерименталната група се истакнуваа од остатокот со своите нетипично 

високи јазични компетенции за нивната возраст. Истражувањето имаше 

потешкотии да го следи унапредувањето на јазичните вештини кај оваа 

група ученици, посебно кај оние што се одделуваа од остатокот. По 

експериментот, може да се заклучи дека напредокот би бил значајно 

повидлив ако од самиот почеток беа вклучени и ученици чии јазични 

компетенции се на пониско ниво т.е. ученици коишто не посетуваат 

додатна настава. Оние навидувам послаби ученици од експерименталната 

група, кои се одликуваа со јазични познавања типични за нивната возраст 

и ниво на образование, покажаа најголем напредок за време на средбите.  

Дополнително, како што веќе споменавме, за да се провери дали ќе 

се појави напредок во јазичните компетенции на учениците беа 

спроведени два теста (пред и после експериментот). Вториот тест, 

намерно различен и покомплексен од првиот, целеше да ги тестира 

потенцијалните унапредувања на вештините. Ова влијаеше и на малата 

бодовна разлика во просекот добиен од двата теста. Вториот тест беше 

пополнет и од контролната група која покажа послаби резултати од 

ескперименталната група, со што се докажува успешноста на 

експериментот. 

Во однос на одделните вештини кои се целеше да се подобрат 

преку експерименталниот дел, најголем напредок беше забележан во 

вештината пишување. Овој напредок, видлив за време на средбите и од 

резултатите на тестовите и чек листите за набљудување, беше 

најзабележителен и присутен кај речиси сите учесници. Важен беше и 

напредокот во однос на граматичките компетенции, којшто е видлив при 

споредбата на двата теста на експерименталната група, но и од 

впечатоците и оцените за време на средбите. Слични заклучоци се 

забележаа и при споредбата на резултатите во однос на овие вештини 

помеѓу контролната и експерименталната група. 
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 Читањето и обемот на вокабуларот беа исто така подобрени во 

одредена мера. За време на сите средби, учесниците го прошируваа својот 

лексички фонд учејќи нови зборови и нивна примена во различни 

контексти на интересен начин. Покрај тоа, беше подобрена и вештината 

зборување. Учесниците, преку разни насочени дискусии, имаа прилика да 

дискутираат за дејствата и ликовите на секој од часовите. Повеќето 

самоволно се вклучуваа во овие говорни вежби и даваа свои теории за тоа 

како ќе се одвива приказната, претпоставки и заклучоци за ликовите, како 

тие би се чувствувале во слична ситуација и сл. Забележителен напредок 

кај учениците од експериментот, за жал, не се јави во однос на вештината 

слушање со разбирање – што е видливо од резултатите на тестовите и 

постигнувањата за време на средбите. 

 Уште еден аспект на кој се работеше, а е важно да се спомене, е 

аспектот мотивација. Анкетираните наставници ги потврдија начелните 

претпоставки на истражувачот дека читателските навики на учениците се 

значајно видоизменети во модерното доба и дека бројот на ученици кои 

уживаат во читањето на литературни дела не е најголем. Затоа 

експерименталниот дел целеше да ја подобри мотивацијата за читање кај 

учениците, сѐ со цел да помогне да се развијат здрави читателски навики 

не само на странскиот јазик, туку и на мајчиниот. Преку разнолики 

активности, компјутерски игри, креативни задачи за пишување, 

интерактивно-колаборативни бури со идеи на виртуелна табла и аудио и 

видео материјал од различен вид, истражувачот се обиде на учениците да 

им претстави обработка на литературни дела на интересен начин. Сето 

ова, според одговорите на анкетираните ученици, резултираше со 

зголемена мотивација за читање на дела на странски јазик, со што се 

исполни една од најголемите цели на овој труд. Треба да се напомене дека 

овие ученици веќе покажаа доза мотивираност да читаат литература на 

англиски јазик преку нивното доброволно учество во овој експеримент 

(што можеби донекаде се должи и на тоа што се ученици кои посетуваат 

додатна настава).  

 Сѐ на сѐ, може да се констатира дека истражувањето во рамките на 

трудот го потврди она што странските јазични експерти одамна го тврдат: 
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внесот на автентичната литература во наставата по англиски јазик би имал 

бројни јазични придобивки, но и вторични нејазични придобивки. Затоа, 

време е македонскиот образовен систем во наставата по англиски како 

странски јазик, да ѝ го даде на литературата своето заслужено место. Со 

ова ќе им се овозможи пристап на учениците до оригинален материјал со 

повисока уметничка вредност, чиј стил и форма не се насочени кон 

усвојување на едно конкретно граматичко време или група на зборови, 

туку кон развивање на повисоки јазични, критички и читачки 

компетенции. Само така наставата ќе го спречи изумирањето на 

читателите како ендемски вид. 
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Прилози 

Прилог 1 – Анкета за ученици 

Драги членови на The Book Club. Би сакал да ве замолам да одвоите 

неколку минути и да одговорите на следниве неколку прашања поврзани 

со клубот и вашето искуство. Одговорите се анонимни. Благодарам 

однапред, Душко. 

1. Колку ви се допадна книгата што ја читавме? (Делот што го 

обработувавме) -- Оценете од 1 до 5: 

● (1) Воопшто не ми се допадна 

● (5) Многу ми се допадна 

2. Дали би ја дочитале книгата? 

● Да, планирам 

● Ќе размислам 

● Не, не планирам 

3. Колку сте заинтересирани да ги прочитате и останатите книги од 

серијалот? (Оценете од 1 до 5) 

● (1) Не сум воопшто заинтересиран/а 

● (5) Убеден/а сум дека ќе ги прочитам 

4. Дали би сакале слични книги да бидат вклучени во редовната 

настава по англиски јазик? 

● Да 

● Не 

● Не сум сигурен 

5. Колку ви се допаднаа активностите на средбите на клубот? Оценете 

од 1 до 5: 

● (1) Воопшто не ми се допадна 

● (5) Многу ми се допадна 

6. Дали мислите дека искуството ќе беше подобро доколку средбите 

беа во живо, во училница? 

● Да 

● Не 

● Не сум сигурен 
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7. Дали сметате дека ги подобривте своите јазични вештини за време 

на средбите? (Во однос на нови зборови, граматика, вештини за 

слушање, читање и пишување) 

● Да 

● Не 

● Не сум сигурен 

8. Дали ова искуство ќе ве мотивира да читате повеќе на англиски 

јазик? 

● Да 

● Не 

● Не сум сигурен 

9. Во случај да имате било каков додатен коментар или забелешка, ве 

молам споделете тука. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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Прилог 2 – Анкета за наставници 

Почитувани колеги наставници. Ви благодарам за вашата соработка во 

врска со експериментот што го спроведувам. Со цел да добијам појасна 

слика за ставовите на наставниците во однос на хипотетичкото 

воведување на литературата во наставата, би ве замолил да ја пополните 

следнава анкета искрено и детално. Истата е кратка и нема да ви одземе 

повеќе од 5 минути.  

1. Име, презиме и училиште каде предавате 

____________________________________ 

2. Дали сметате дека воведувањето на странската литература во 

наставата би помогнало полесно да се усвојува странскиот јазик? 

● Да 

● Не 

● Делумно 

3. Дали според вашето искуство учениците сакаат да читаат? 

● Да, повеќето 

● Да, ама недоволен број 

● Ретко кој 

● Не 

4. Дали мислите дека оние ученици што читаат, исто така читаат 

литература на странски јазик? 

● Да, повеќето 

● Да, делумно 

● Ретко 

● Не 

5. Дали сметате дека учениците со особен успех се оние коишто 

читаат повеќе од другите? 

● Да 

● Не 

● Не секогаш 

6. Дали мислите дека учениците би биле заинтересирани да читаат 

литература на странски јазик во формална средина? 

● Да, повеќето 
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● Да, мал дел 

● Незначителен дел 

● Не 

7. Дали мислите дека странската литература би пружила бенефит за 

сите ученици или само за оние со највисоки постигнувања? 

● За сите 

● Само за оние со високи постигнувања 

8. Дали вакви текстови би биле тешки за обработка за ученици со 

средни и ниски познавања на јазикот? 

● Да 

● Не 

● Не сум сигурен/на 

9. Доколку литературата на странски јазик хипотетички се 

имплементира како засебно наставно подрачје, кои би биле 

можните недостатоци, потешкотии и/или предизвици кои би се 

појавиле како резултат? Изберете еден или повеќе од наведениве: 

● Недоволна заинтересираност на учениците 

● Потешкотии за учениците со послаб успех 

● Недоволен број часови за соодветна обработка на делата 

● Незаинтересираност за избраните текстови 

● Потешкотии при изборот на соодветна литература 

● Зголемување на јазот помеѓу добрите и слабите ученици 

● Друго 

10. Во случај да имате било каков додатен коментар или забелешка, ве 

молам споделете тука: 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 
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Прилог 3 – Прв тест за проверка на знаењата на учениците-учесници 

од ЕГ 

Име, презиме, одделение и училиште: 

_________________________________ 

Grammar and Vocabulary Section 

1. What's the meaning of the word in brackets: "The three Baudelaire 

children lived with their parents in an enormous [mansion] at the heart 

of a dirty and busy city." 

● appartment 

● building 

● large house 

● cottage 

2. Fill in: "Violet removed the dusty _____ from the curtain rod that hung 

over the bedroom’s one window." 

● carpet 

● curtains 

● frame 

● sheet 

3. What's the meaning of the word in brackets: "Violet felt as if her life and 

the lives of her [siblings] might turn out well." 

● relatives 

● cousins 

● brothers and sisters 

● parents 

4. Fill in with Past Continuous: "As she skipped rocks, she _____ (look 

out) at the horizon and thinking about an invention she wanted to build" 

___________________________________ 

5. Is the following sentence correct? “If I would be you I would try not to 

anger Count Olaf, or he might wreck that pretty little face of yours.” 

● Yes 

● No 
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6. Which word can be used instead of the phrasal verb in brackets: “Please 

don’t forget to [pick out] a picture book for me.” 

● Find 

● Bring 

● Return 

● Choose 

7. What's the correct spelling: "Justice Strauss was kind enough to escort 

them to the market to buy the necessary _____." 

● ingredients 

● ingrediants 

● ingridiants 

● ingridients 

8. Identify the type of conditional sentence "if he knows how awful Count 

Olaf is, he will take us right out of here.” 

● Zero Conditional 

● First Conditional 

9. Which word can be used instead of the one in brackets: "The Baudelaire 

[youngsters] sat down in three large and comfortable chairs. 

● Pets 

● Guests 

● Children 

● Family 

10. Choose the correct modal verb: “You ______ be the children Count Olaf 

is adopting. I am sure.” 

● should 

● must 

● might 

● shouldn’t 

Reading, Listening & Writing Section 

1. Read the text and answer the following 3 questions: 

“Anyone who knew Violet well could tell she was thinking hard, because 

her long hair was tied up in a ribbon to keep it out of her eyes. Violet 

had a real knack for inventing and building strange devices, so her brain 
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was often filled with images of pulleys, levers, and gears, and she never 

wanted to be distracted by something as trivial as her hair. This morning 

she was thinking about how to construct a device that could retrieve a 

rock after you had skipped it into the ocean.” 

1.1. Is the following statement true or false: "Violet liked inventing 

strange things." 

● True 

● False 

1.2. What does the author say about Violet's hair? 

● Violet likes to wear her hair down. 

● Violet puts her hair up in a ponytail. 

● Violet ties up her hair when relaxing. 

1.3. The word "retrieve" means: 

● search 

● find out 

● discover 

● bring back 

2. Watch the video below 

[https://www.youtube.com/watch?v=Jf5VNlkOMAM] and listen carefully. 

Then, answer the following 3 questions:    

2.1. What will change if Mr. Poe gets a promotion? 

● The name on his card 

● His job title 

● The size of his card 

2.2. Why did Justice Strauss buy a new toolkit? 

● She wants to improve her mechanical skills. 

● She wants to cut up her bread into bite-sized pieces. 

● She wants to fix her food processor. 

2.3. How are Justice Strauss and Count Olaf connected? 

● They are engaged to be married. 

● They live on the same street 

● They are really good friends. 
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3. In one of the novel's chapters the children cook dinner for Count Olaf and his 

friends. The paragraph below lists the ingredients for their recipe. After reading 

it carefully, write a few sentences about your favourite meal. 

"From a street vendor, they purchased olives after tasting several 

varieties and choosing their favorites. At a pasta store they selected 

interestingly shaped noodles and asked the woman running the store the 

proper amount for thirteen people—the ten people Count Olaf 

mentioned, and the three of them. Then, at the supermarket, they 

purchased garlic, which is a sharp-tasting bulbous plant; anchovies, 

which are small salty fish; capers, which are flower buds of a small 

shrub and taste marvelous; and tomatoes, which are actually fruits and 

not vegetables as most people believe." 

What is your favourite meal? Which ingredients does it contain and how do you 

cook it? 
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Прилог 4 – Втор тест за проверка на знаењата на учениците-учесници 

од ЕГ и КГ 

Име, презиме, одделение и училиште: 

_________________________________ 

Grammar and Vocabulary Section 

1. What's the meaning of the word in brackets: "Only Violet didn’t cry, but 

merely trembled with fear and [revulsion]" 

● loathing and disgust 

● sadness and pain 

● hatred and sadness 

● grief and hopelessness 

2. Fill in: "Violet, Klaus, and Sunny Baudelaire were intelligent children, 

and they were charming, and resourceful, and had pleasant facial _____, 

but they were extremely unlucky." 

● things 

● character 

● features 

● wrinkles 

3. What's the meaning of the word in brackets: "Most everything that 

happened to them was [rife] with misfortune, misery, and despair." 

● abundant 

● marked 

● embellished 

● lacking 

4. Fill in with the correct tense: “Klaus was thinking that their misfortune 

_____ (begin) one day at Briny Beach." 

___________________________________ 

5. Is the following sentence correct? “If we explained our situation to her, 

she will agree to adopt us.” 

● Yes 

● No 
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6. Which phrasal verb can be used instead of the verb in brackets: “He 

[struck] Klaus across the face.” 

● slap about 

● hit off 

● beat up 

● mistreated 

7. What's the correct spelling: “And I could have a large inventing studio. 

Filled with gears and ____ and wires and an elaborate computer system." 

● poleys 

● puleys 

● pulleys 

● pullers 

8. Identify the type of conditional sentence "If Justice Strauss knew, she 

would help us” 

● Type 1 

● Type 2 

9. Which word can be used instead of the one in brackets: "The smell of 

cooking food is often a calming one, and the kitchen grew cozy as the 

sauce [simmered]." 

● baked 

● boiled 

● stew 

● prepared 

10. Choose the correct modal verb: “You ______ leave us with him. He's 

dangerous” 

● mustn’t 

● needn’t 

● don’t have to 

● need not 

Reading, Listening & Writing Section 

1. Read the text and answer the following 3 questions: 

"Their home destroyed, the Baudelaires had to recuperate from their 

terrible loss in the Poe household, which was not at all agreeable. Mr. 
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Poe was scarcely at home, because he was very busy attending to the 

Baudelaire affairs, and when he was home he was often coughing so 

much he could barely have a conversation. Mrs. Poe purchased clothing 

for the orphans that was in grotesque colors, and itched. And the two 

Poe children—Edgar and Albert—were loud and obnoxious boys with 

whom the Baudelaires had to share a tiny room that smelled of some 

sort of ghastly flower." 

1.1. Is the following statement true or false: The clothes the children had 

were colorful, but unpleasant. 

● True 

● False 

1.2. What does the author say about the Poe children? 

● Edgar and Albert are outgoing and friendly boys. 

● Edgar and Albert are noisy and off-putting. 

● Edgar and Albert are able to easily make friends. 

1.3. The word "ghastly" means: 

● Frightful 

● Trivial 

● Shocking 

● Ghostly 

2. Watch the video below 

[https://www.youtube.com/watch?v=uMUH0l4Zims] and listen carefully. 

Then, answer the following 3 questions:    

2.1. Mr. Poe found it strange that: 

● Count Olaf is not there to meet the children. 

● Count Olaf was very eager to meet the children. 

● Count Olaf wanted to touch the children. 

2.2. Count Olaf presents himself as: 

● A humble actor who has never had children. 

● A person who thinks he has an awesome job.. 

● A very successful parent. 

2.3. Count Olaf tells the children to wipe their feet and bring in their 

enormous fortunate as they enter his house. Why? 

● He is a very fastidious person who likes to keep a clean home. 
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● He hates mud and likes counting money. 

● He is delusional about the state of his home and greedy for their 

fortune. 

3. In one of the novel's chapters the children talk about tastes changing over 

time. The paragraph below lists some things that people usually change their 

mind about. After reading it carefully, write a few sentences about the things 

you used to like but now don't or vice versa. 

"I don’t know if you’ve ever noticed this, but first impressions are often 

entirely wrong. You can look at a painting for the first time, for example, 

and not like it at all, but after looking at it a little longer you may find it 

very pleasing. The first time you try Gorgonzola cheese you may find it 

too strong, but when you are older you may want to eat nothing but 

Gorgonzola cheese. Klaus, when Sunny was born, did not like her at all, 

but by the time she was six weeks old the two of them were thick as 

thieves. Your initial opinion on just about anything may change over 

time." 

What's something that you used to hate but now love or vice versa? Write 5-6 

sentences explaining your change of heart. 
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Прилог 5 – Чек листа за набљудување 

 

Име и 
презиме на 

ученикот 

Зборување/  
тек на 
мисла/ 

изговор на 
зборови 

 Читање Пишување 
 

Слушање/ 
Активност 
на часот 

Граматика Вокабулар Забелешки 
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Прилог 6 – Помагало за насочена дискусија за литературни дела 

(поттикнувач на дискусија) 

@ImaginativeTeacher. Reading Comprehension Spinner. 

TeachersPayTeachers. 

Достапно на: https://www.teacherspayteachers.com/Product/FREE-Group-

Reading-Comprehension-Spinner-

157622?epik=dj0yJnU9cnZXa3hENExYSGY2RVA3Y0Y0dmY0UE5VRnRf

bzBTZlEmcD0wJm49aUViMUR0Zm1GOVFwLWxpcm1idDdpdyZ0PUFBQ

UFBR0RMblBJ 


