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даниела Андоновска-трајковска
Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола, Педагошки факултет 
Република Македонија

ПОТРЕБА ОД РАЗВИВАЊЕ НА КРИТИЧКАТА ПИСМЕНОСТ КАЈ 
УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ ВО Р. МАКЕДОНИЈА

Апстракт

ученикот во основното образование стекнува знаења и способности 
кои во најдобар случај се функционални и се со цел да го оспособат ученикот 
за активно учество во општеството во кое живее, но и да му помогнат 
во развивањето флексибилност во начинот на решавање на проблемите 
со што истиот ќе може полесно да се приспособи за живот во друга 
општествена заедница. Голем број истражувања во последните 10 години 
укажуваат на фактот дека во р. Македонија поголемо внимание се обрнува 
на реализацијата на наставната програма, односно наставните единици, 
место на преден план да бидат потребите и интересите на учениците. 
исто така, истражувањата покажуваат дека сè уште учениците не се 
препознаваат како субјекти во наставата и во секојдневниот живот и дека 
сè повеќе младите луѓе се отуѓуваат. Оттука, потребно е да се развива 
критичката писменост кај учениците со цел да се спречи социјалната 
ексклузија, да се зголеми активната партиципација на граѓаните во 
општеството и да се бараат начини за задоволување на социјалната правда 
преку поттикнување свесност за свесноста.

Клучни зборови: критичкА ПиСМеНОСт, СОцијАлНА 
иНклуЗијА, СОцијАлНА ПрАВдА, литерАтурА, НАСтАВА.

Активното учество во општеството во кое живее за ученикот претставува 
оспособување за преземање иницијативи врз основа на претходно изградениот став 
во врска со некое социјално или општествено прашање. Сето ова зависи од начинот 
на кој ученикот се спознава самиот себе и неговата свесност за себе и другите околу 
него. Тоа значи развивање свесност за себе како дел од некоја културна или етничка 
заедница со свои дистинктивни карактеристики и неговото коегзистирање со другите 
култури во рамките на пошироката општествена заедница. Овие цели претставуваат 
едни од целите на барањата за развој на критичката писменост.

Во Република Македонија во 2005 година е донесена националната стратегија 
за развој на образованието во периодот 2005 – 2015 година. Во тој документ е 
констатирано дека дотогашната практика се засновува најмногу врз реализирање на 
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наставната програма, односно наставните единици, место на преден план да бидат 
потребите и интересите на учениците.62

Меѓу предложените промени и решенија на така идентификуваната 
проблемска ситуација во образованието се и: ефикасна подготовка на учениците/
студентите за квалитетен живот и стекнати способности и навики за доживотно 
образование; можности за развивање на способностите за самостојно творечко и 
критичко мислење и расудување кај учениците/студентите. (Национална програма 
за развој на образованието, 2006)

Со новата стратегија се предвидува да се зголеми социјалната партиципација, 
односно да се создаде активно граѓанство. На овој начин ученикот треба да стекне 
способности и вештини за активно учество во општеството. Ова ќе иницира 
промени на ниво на сознанието за светот кој ги опкружува, како и фактот дека 
промената во општеството зависи и од него самиот. На овој начин ученикот 
почнува да станува свесен за својата потенцијална моќ во однос на решавањето на 
проблемите кои потекнуваат од неговата потесна или поширока животна заедница 
и нивната контекстуална зависност со посебен акцент на проблемите кои кон себе 
повлекуваат секаков вид дискриминација и стереотипно размислување. Ова има за 
цел да придонесе за развојот на моралното образование и воспитание, односно да 
се овозможи почитување на системот на вредности кои поттикнуваат позитивно и 
конструктивно однесување.

Промените во пристапот кон формите на организација во образованието, 
изборот на содржините како и методскиот пристап кон нив се насочени исто така во 
реализирање на целта спречување на ексклузијата. Овој елемент во Националната 
програма за развој на образованието е од исклучително значење за потребата од развој 
на критичката писменост како општообразовна компетентност. Изведен е заклучок 
дека со социјалната и економската криза во време на продолжена транзиција доаѓа до 
поголемо раслојување на општеството и појава на младина која поради најразлични 
причини е исклучена од општествените процеси. Вака идентификуваната младина 
преминува во пасивна група луѓе кои промените во општеството што негативно се 
одразуваат на нив ги доживуваат како нешто што не може да се промени. На овој начин, 
виновникот се бара меѓу оние кои ја имаат моќта во рацете без самите да се свесни 
дека и тие имаат одредена моќ и дека во секој случај можат да сторат нешто што ќе ја 
подобри нивната положба во општеството. Современите тенденции во образованието 
во Република Македонија одат во насока на изнаоѓање начин за социјализација и 
активно вклучување на сите поединци во рамките на општествените случувања. 

62 Досегашните интервенции попатно или недоволно ги осмислуваа преобразбите во наставата 
и учењето. Како процеси на реализација тие останаа речиси неизменети: доминација 
на предавачки стил во работата со учениците/студените, негување и поттикнување на 
меморирањето наместо учењето со разбирање и/или учењето по пат на решавање проблеми, 
послушност наместо критичност, пасивност наместо креативност и активност, фронтална 
работа наместо интеракција, недоволна употреба на современи наставни средства, недоволна 
употреба на информациските системи и сл. (Национална програма за развој на образованието, 
2006)
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Ваквото заложување за активна партиципација на граѓаните и тенденцијата за 
социјална инклузија на општествените групи во општествените процеси иако не е 
изразено во експлицитна форма, може да се сфати како повик за изнаоѓање начини 
за развој на критичката писменост. Ова е така, бидејќи критичката писменост е 
компетентност на поединецот да се снајде токму во вакви контексти и при тоа да 
го извлече најдоброто од одредена ситуација со тоа што преземањето иницијативи 
и одговорности за својата и нечија друга состојба произлегува од уверувањето 
дека секој граѓанин е рамноправен член на заедницата во која живее и како таков 
поседува одредена моќ. Разликата меѓу оној кој е на одредена висока општествена 
позиција и оној кој не е, е во начинот на искористување на нивната потенцијална 
моќ. Информирањето за начинот на функционирање на општествениот систем, 
како и правата на граѓаните може да игра клучна улога во реализирањето на целта - 
спречување на ексклузијата.63 

Во контекст на горе наведеното, може да се интервенира во делот на 
методскиот пристап кон содржините од предметот Мајчин јазик за учениците од 
основното образование за развој на критичката писменост како општообразовна 
компетентност, покрај другото, како начин за зголемување на активната партиципација 
на граѓаните во општеството како и социјална инклузија. Тоа може да се направи со 
развивање свесност кај учениците за постоењето на различни перспективи на гледање 
на предметите, појавите, процесите, случувањата. Оттука, од тоа која перспектива 
ќе биде заземена при анализата на некоја појава зависи и ставот кој ќе биде изграден 
за таа појава како и постоењето свесност дека акцијата или однесувањето на 
единката зависи од така заземениот став. Со методскиот пристап кон содржините 
од Литература за развој на критичката писменост литературните текстови можат да 
бидат анализирани на начин на кој кај учениците ќе развијат свесност за:

– естетската страна на текстот,
– начинот на кој се поврзани текстовите, односно нивното повикување едни 

на други, нивните структури кои може да имаат одредени сличности и 
разлики (интертекстуални поврзувања),

– перспективата од која е напишан текстот,
– присутните елементи во текстовите,

63 Националната програма за развој на образованието (2006) тоа го предвидува со следниве 
конкретни цели: афирмација на социјалниот ангажман како вредност низ содржините на 
наставниот процес; афирмација и запознавање со цивилниот сектор и можностите кои ги 
нудат невладините организации низ процесот на образование; задолжителна практика во 
невладиниот сектор во текот на школувањето; стимулирање на социјалното организирање; 
деполитизирање на постоечките форми на младинско организирање и нивно насочување кон 
вредности сообразени на возраста и карактерот на групата; стимулирање на волонтерскиот 
труд на начин на кој тој нема да биде сфатен како злоупотреба, туку како механизам за 
придонес и подобрување на состојбите во пошироката заедница; иницирање на проекти 
во кои младите во образовниот систем, но и невработената младина ќе бидат партнери на 
невладините организации, а не објект на посматрање.
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– отсутните елементи во текстовите,
– маргинализираните елементи во текстовите,
– начинот на кој од текстовите се доаѓа до значење,
– начинот на кој функционира јазикот во текстот,
– постоењето на своето јас во одреден контекст преку поврзување на она 

што се нарекува Себство и јас со фабулата и ликовите во текстот,
– постоењето на другите во одреден контекст преку развивањето емпатичка 

способност кај учениците и проектирање на своите чувства, случувања 
и состојби врз другите; сето тоа поттикнато од фабулата, ликовите и 
нивните релации во текстуалниот контекст,

– замислување или преземање социјална акција со цел да се обезбеди 
социјална правда преку различни форми на изразување на доживеаното 
по читањето и анализата на литературниот текст,

– моралните вредности преку анализа на постапките на ликовите во однос 
на етичките норми кои се почитуваат во рамките на општеството,

– реконструкција на литратурниот текст, т.е. негово пресоздавање и на тој 
начин развивање на творечките способности (креативноста) и критичкото 
мислење.

Развивањето на критичката писменост значи реализирање на целите64 кои се 
предвидени во наставната програма за деветгодишното образование по македонски 

64 Ученикот/Ученичката: да развива чувство на припадност кон Република Македонија преку 
изучување на македонскиот литературен јазик; да се воведува кон правилно користење на 
македонскиот литературен јазик во меѓусебното разбирање, размислување, учење и творење; да се 
воведува кон самостојно и јасно/разбирливо читање и пишување со разбирање на текстот што го 
чита и пишува; да се воведува во медиумската култура како основа за меѓучовечко комуницирање; 
да води разговор со други лица и да ги усвојува основните начела за меѓусебно разговарање и 
разбирање; да ги развива преку говорењето и пишувањето способностите за логичко мислење; да 
ги усвојува и увежбува основните правописни правила; да стекнува самодоверба за изразување на 
своите мисли и своето доживување; да развива интерес за читање книги; да разговара за дијалектите 
во македонскиот јазик и да развива почит кон другите јазици; да се воведува во користење на ИКТ 
во функција на предметот (Наставни програми за прво одделение: Македонски јазик, 2007)
За учениците од седмо до деветто одделение се дадени следниве општо поставени цели со кои 
развојот на критичката писменост има своја оправданост: да развива интерес за историскиот 
развој на македонскиот јазик, да умее да интерпретира текстови од народната и уметничката 
литература; да ги препознава спецификите и да прави разлика при наставната интерпретација меѓу 
лирско, епско и драмско дело; да се поттикнува за интегрално (целосно) читање книги од различни 
родови и видови; да се оспособи за критички и креативен пристап кон литературни, научни и 
други видови текстови; да се оспособи за разни форми на писмено изразување, со посебен акцент 
на креативното пишиување; да се оспособи за интерпретирање и вреднување на литературни, 
сценски, филмски, телевизиски и друг вид медиумска продукција; да умее да направи корлација со 
содржини од другите наставни подрачја, особено со ликовното, музичкото, филмското, театарското 
и други уметнички подрачја; да се оспособи за примена на информациите до кои се доаѓа преку 
ИКТ (Наставни програми за прво одделение: Македонски јазик, 2007: 4).
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јазик65, но и некои други. Критичката писменост подразбира и развивање свесност за 
себе и за другите и во тој контекст анализирање на текстовите со кои се контактира за 
да се стане свесен дека текстовите се културни и социјални конструкти и дека во нив 
е употребен јазик кој функционира на различен начин во зависност од целта и видот 
на соопштувањето (пораката), наменетиот или претпоставениот читател (публиката), 
контекстот, но и читателот. Дел од тие цели се препознаваат во наставната програма 
за деветгодишно образование по предметот Запознавање со околината од прво до 
трето одделение66. 

Оттука, развивањето критичка писменост со примена на соодветен методски 
пристап може да се направи преку интеграција на содржините од македонски јазик, 
посебно делот од програмското подрачје Литература, со содржините од Запознавање 
на околината и Граѓанското образование чии содржини се интегрирани во наставните 
предмети. Покрај овие, со методскиот пристап за развој на критичката писменост се 
реализираат и следните цели. Ученикот/ ученичката ќе: развива свесност за начинот 
на настанување на текстовите во рамките на одредена култура или општествена 
заедница; развива свесност за функционирањето на јазикот во различни видови 
текстови; самостојно доаѓа до значење при читањето на текстовите во зависност 
од своите индивидуални, возрасни, културни, општествено-историски услови и 
е свесен/ свесна за тој процес; развива свесност за тоа дека текстовите не се 
неутрални, туку презентираат туѓи гледишта (перспективи) и ставови. 

Резултатите до кои дојде експертската група МОН и УНИЦЕФ во 2006 година 
за проектот Училиште по мерка на детето, а презентирани и цитирани во концепцијата 
за деветтогодишното основно воспитание и образование покажуваат алармантна 
состојба во поглед на обезбедувањето демократски пристап во организацијата 
на образованието:67 Во вака констатираната состојба во образованието, пред да 

65 Во Република Македонија согласно Законот за основно образование беа донесени наставните 
планови и програми од страна на Министерството за образование (21.06.2007)
66 Ученикот/ Ученичката: да ја запознава околината како природна и општествена средина; да 
го осознава своето опкружување (дом, одделение, училиште, крај, Република Македонија); да 
развива свест за сопствената улога и обврски, како и за улогата и одговорностите на другите луѓе 
во непосредното опкружување; да развива позитивна слика за себе, самодоверба, самопочит; 
да развива свест за почитување на правилата за општественото живеење и преземање 
одговорност за своите постапки; да развива хуман однос кон живите суштества и природата 
како целина; да развива способност за ориентирање во просторот и времето; да стекнува 
сознанија за минатото и сегашноста; да се оспособува да се грижи за своето здравје и животна 
околина; да се поттикнува на хуманите односи меѓу половите, меѓусебна комуникација и 
мултикултурно разбирање; да се поттикнува на развојот на морални и патриотски чувства и 
развивање почит кон различните култури; да се поттикнува на љубопитност за светот кој го/ја 
опкружува (Наставни програми за прво одделение: Запознавање на околината, 2007).
67 Конвенцијата за правата на детето не е широко дистрибуирана до децата, а наставниците 
имаат мали познавања на вредностите кои се промовираат со неа и имаат отпор кон 
имплементацијата на Конвенцијата во практиката.... Во училиштата се одвива наставата по 
историја која е етноцентрична, односно ориентирана е на етникумот на чиј јазик се одвива 
наставата, а содржините за другите што постојат во учебниците се игнорираат... Материјалите 
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бидат воведени промените предвидени со Националната програма за развој на 
образованието68, настојувањата и заложбите за активна позиција на ученикот во 
наставата остануваат само теориска претпоставка. Тоа значи дека анализата на 
текстовите не вклучува критичко мислење во вистинска смисла на зборот. Поаѓајќи од 
фактот дека текстот има само едно значење (објективистичките теории за рецепција на 
текст), целта на часот е таа: да се открие тоа значење. Без разлика дали се анализира 
уметнички или неуметнички текст, во наставата по литература или воопшто во 
наставата, анализата се сведуваше само на откривање на појавната страна на текстот, 
без подлабоко навлегување во неговата суштина. 

Слика 3. Некритички пристап за анализа на текст

Кога имаме некритички пристап кон анализа на текст читателот е во средината, 
тој не контролира ништо, туку е контролиран. Како пасивен објект тој е под контрола 
на образовната средина која го организира учењето или читањето на начин на кој 
ученикот не се чувствува одговорен во процесот на учењето, односно создавањето на 
значењето. На овој начин, наставниците намерно или ненамерно се обидуваат своите 

за учење се сериозно оптоварени со родови стереотипи и тоа не само во однос на содржината, 
туку уште поизразено во илустративниот материјал. Освен тоа, наставнито кадар во целост 
нема доволна обука за спроведување настава со родово коректна содржина и пристап... Многу 
мал дел од наставата се поврзува со секојдневниот живот и практичните потреби на децата. 
Наставата не е индивидуализирана. Активностите на подучувањето и учењето се прилагодени 
на просечниот ученик/дете кое учи само или со другите во услови кои се несоодветни за 
кооперативност.
68 ... поставувањето на образовниот процес врз принципите на интерактивната настава, со 
доминација на креативното учење, критичкото размислување, решавањето на проблемите и 
примената на современа наставна технологија; внесување на знаења потребни за практиката 
и секојдневниот живот... што пак ќе значи ...можности за развивање на способностите 
за самостојно творечко и критичко мислење и расудување кај уечениците/студентите 
(Национална програма за развој на образованието, 2006) 
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ставови околу значењето на текстот да ги наметнат врз читателот. Читателот нема 
време да мисли затоа што текстот е околу него. Во овој случај, текстот е поважен од 
читателот (неговите потреби, мислење, ставови). Вака опишаната образовна средина 
е таква што наставниците ја имаат целосната контрола врз процесот на создавање на 
значењето при читањето на текстот. Тоа не е толку во манифестна форма, бидејќи се 
поаѓа од ставот дека текстот може да има само едно значење, а улогата на едукаторот 
е да му помогне на ученикот да го открие тоа значење. Со овој став наставниците 
навидум се ставаат во втор план, но во самата суштина на работите тие ја имаат 
контролната функција, бидејќи тие го прават декодирањето (и да е така, и текстот 
да има едно значење, кој ќе докаже дека наставниците ја имаат моќта да го откријат 
тоа значење?).

Слика 4. критички пристап за анализа на текст

При критичкиот пристап кон анализа на некој текст, текстот е објект. 
Ученикот/ читателот како активен субјект има контрола врз процесот на читање, 
а со тоа и врз процесот на создавање на значењето. Се поаѓа од тврдењето дека 
текстот може да има повеќе значења, бидејќи тој оживува тогаш кога ќе дојде во 
допир со читателот. Така создавањето на значењето од страна на читателот зависи од 
повеќе фактори: индивидуалните карактеристики на читателот, социјалната средина, 
контекстот, возрасните карактеристики, историските услови и слично. Меѓутоа, сето 
ова може да се реализира ако образовната средина се организира на соодветен начин. 
Образовната средина мора да е таква да го почитува правото на ученикот да биде 
субјект во наставата, а со тоа и да го охрабрува на истото. Наставниците на некој 
начин го олеснуваат процесот на создавање на значењето со тоа што организираат 
наставни ситуации во кои го поттикнуваат ученикот на критичко мислење, а со тоа 
ја развиваат и критичката писменост.

Преку развивањето на критичката писменост како општообразовна 
компетентност се остваруваат целите кои се идентификувани во новата наставна 
програма за деветгодишно образование, практично се реализираат определбите за 
создавање активно граѓанство, односно активна позиција на субјектот кој учи и се 
надминуваат слабостите на досегашниот воспитно-образовен систем кои се препознати 
и за кои се бара решение со поставувањето на новата концепција за деветгодишното 
образование, реализирањето на новите наставни програми и определбата за примена 
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на нова наставна методологија. Од ова произлегува и одговорноста на педагошките 
науки во барањето конструктивни решенија. Оттука се гледа и важноста на развојот 
на критичката писменост како општообразовна компетентност кај учениците. На овој 
начин учениците се ставени во позиција да можат да дадат свое мислење за текстот 
кој е предмет на анализа. Од тој аспект, ученикот се става уште на почетокот во 
моќна позиција бидејќи неговото мислење е важно и се почитува. Потоа, со примена 
на специфични методи и постапки се анализира текстот со цел да се научи како 
функционира јазикот во рамките на текстовите, како се добива нивната форма и како 
се создава содржината. Тоа се прави до тогаш до кога и самите не бидат способни да 
создадат текст, односно да го пресоздадат истиот, но од друга перспектива. 

Согледувајќи ја важноста од развивањето на критичката писменост кај 
учениците во услови на интензивно барање решенија за зголемување на активната 
позиција на ученикот во наставата и општеството, во вистинска смисла на зборот, 
ја идентификуваме потребата од развој на критичката писменост кај учениците од 
основното образование. 
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THE NEED FOR CRITICAL LITERACY DEVELOPMENT AT STUDENTS IN 
PRIMARY SCHOOL IN MACEDONIA

Abstract

The student in primary education gains knowledge and abilities that 
should be functional in order to be able to integrate in the society that s/he lives 
in, meaning that s/he will develop flexibility in a way of solving problems and 
could easily integrate in other social community different then his/her own. Many 
researches in the last 10 years point out the fact that more attention is being given 
to the realization of the study program or contents then to the students’ needs and 
interests in r. Macedonia. More over, the researches show that students are not 
subject in the teaching process and in the real life, yet and that the alienation of the 
young people is increasing. Therefore, critical literacy development at students is 
crucial and necessary in order to stop or decrease the social exclusion, to increase 
active participation of the citizens in our society and to seek ways of achieving 
social justice throw motivating awareness of the awareness. 

Key words: crITIcAl lITerAcy, SOcIAl INcluSION, SOcIAl 
JuSTIce, lITerATure, TeAcHING prOceSS.


