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Во шестата година од третиот милениум можеме да констатираме дека класичните ја-

зици како предмет на изучување, како дел од средношколскиот курикулум, сé уште 
опстојуваат, го бараат своето место и улога во образованието на новите сајбер генерации, 
им се спротиставуваат на обидите во име на новото, современото, да се збрише традицио-
налното и универзалното, опстојуваат обидувајќи се на предизвикот да одговорат со реде-
финирање, со сообразување и осовременување на содржините, целите, пристапот, обли-
ците, средствата и методите на нивно изучување. Значи, предизвикот се состои во повтор-
но и повторно барање одговор на прашањата: Што? Што треба да содржи, кои содржини 
да ги опфаќа современата предметна програма по латински или старогрчки јазик?1 Зошто? 
Кои се целите (општи и конкретни) на изучување на овие предмети? Колку и каде? Во која 
мера треба да бидат застапени овие предмети (колку и во кои години, со колкав фонд на 
часови) и во кои училишта? и Како? Како да се изучуваат? Како да се предаваат? Како да се 
конципира, подготви и изведува наставата? 

Според мое лично убедување, најважно е прашањето како? Како да пронајдеме мето-
дологија најсоодветна на целите што сакаме да ги постигнеме? Како да се мотивираат уче-
ниците низ понудените програми да го ангажирааат сиот свој потенцијал? Иако е ова пра-
шање со кое се соочува наставникот по било кој училишен предмет, сепак се чини дека 
ова прашање има поголема специфична тежина за наставникот по латински или старогр-
чки јазик, заради постоењето на предрасуди кај младите луѓе дека изучувањето на класич-
ните јазици е анахронизам, дека се тоа „тешки“ дисциплини и дека нивното совладување 
подразбира безброј часови здодевна граматика, учење „на памет“, па и голем број од уче-
ниците кои веќе се определиле за некој од класичните јазици, му приоѓаат со извесен, 
претходно создаден, отпор. За жал, контактите со колеги од други европски земји, па и 
земји во кои класичното образование има многу долга и силна традиција (Хрватска, Чеш-
ка, Швајцарија и др.) зборуваат дека и таму состојбата е слична како во Македонија и дека 
класичните дисциплини се на работ на интересот, дека младите луѓе се многу слабо моти-
вирани да им се посветат, што секако ја отежнува наставата. Веројатно ваквата состојба се 
должи, меѓу другото, и на традиционалните методи во старомодно конципираните курсеви 
по латински и старогрчки јазик кои сè уште постојат, но постепено отстапуваат пред сè по-
нагласената потреба за модернизирање на наставата по овие предмети.  

Иако можеби на прв поглед изгледа премногу остра, следнава констатација на Willi-
am du Cassé (студент на постдипломски студии по класична филологија на Универзитетот 
                                                 
1 и дали предметите кои имаат за цел да им ја доближат на младите луѓе културата и јазикот на старите Грци 
и Римјани нужно треба да се нарекуваат така или некако поинаку? 
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во Кентаки) може да ни послужи како илустрација за тоа како младите ја доживуваат тради-
ционалната настава по латински јазик. Имено, во апстрактот на неговото предавање Lati-
nitas viva: sic itur ad astra,2 правејќи алузија на епитетот мртов јазик „пришиен“ на латинскиот, 
тој вели: „Единствената мртва работа во врска со латинскиот е начинот на кој тој се пре-
дава во последниве 200 години. Традиционалните курсеви засновани на граматика за един-
ствена цел имаат да ги научат учениците да читаат латински по пат на долг и макотрпен 
процес на учење.“ 

Потребата да дискутираме за овие прашања очигледно е заедничка на сите класича-
ри во Европа и пошироко, па затоа во последно време различни аспекти поврзани со ино-
вирањето на курсевите по класични јазици се предмет на конференции, семинари, рабо-
тилници, проекти, одделни студии, книги, написи во списанија и сл., каде што наставници 
и специјалисти од различни средини ги споделуваат своите мислења и нудат можни одго-
вори на многубројните прашања.3  

Генерално, би можеле да се препознаат неколку правци во кои се движат размислува-
њата и во кои се бараат решенија на проблемите: некои колеги сметаат дека осовремену-
вањето на наставата по латински и старогрчки јазик може да се постигне преку примена на 
нови педагошки стратегии, техники и средства, други излезот го гледаат во конципирање 
на курсеви кои во голема мерка се потпираат врз употребата на информатичката техноло-
гија и сè што таа подразбира (интернет, софтвер и сл.), а трети, пак, препорачуваат комби-
нирање на педагошките и технолошките иновации.  

I Неспорно е дека е можно некои од целите да се постигнат, а квалитетот на нас-
тавата да се унапреди само со менување на педагошкиот пристап.  

Се разбира, тоа не значи дека треба сосема да се напуштат традиционалните и добро 
познати наставни облици (фронтален, групен, индивидуален и самостоен), туку дека тие 
треба да се модифицираат, иновираат и да се сообразат со времето и контекстот во кој се 
развиваат и образуваат младите генерации. Секој од вообичаените облици на настава има 
свои позитивни и негативни страни: на пример, за фронталниот облик на настава (кој и 
денес е најзастапен во училниците, воопшто, па и на часовите по латински јазик) постои 
мислење дека е застарен и со многу недостатоци, но – од друга страна – редица објективни 
околности, па дури и предности, го оправдуваат неговото опстојување во училиштата. За 
разлика од фронталниот, групниот и индивидуалниот облик на работа изискуваат многу 
повеќе време и средства, што значи дека фронталниот облик е поекономичен од нив. По-
крај тоа, на учениците им е овозможено да стекнат еднакво знаење, на еднакво ниво, на ист 
начин. На наставникот му овозможува да комбинира различни методи и постапки; го пот-
тикнува колективниот натпреварувачки дух во класот и сл. Како недостатоци на овој облик 
на настава се истакнуваат: опасноста учениците да се пасивизираат; деликатноста (или, по-
точно, невозможноста) на задачата да се изнајде темпо на работа кое ќе им одговара на си-
те ученици подеднакво, тешкотијата да се одржи вниманието на сите ученици во текот на 
целиот час и сл.  

                                                 
2 Одржано на Cambridge Latin Conference – Meeting the Challenge: European perspectives on the teaching of Classics.  
3 На пример, една од последните такви средби за која што знаеме, а која се одржа од 22.07.05 до 24.07.05, 
беше Cambridge Latin Conference – Meeting the Challenge: European perspectives on the teaching of Classics.  
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Групната работа, или, настава со ученици кои се организирани во групи, вообичаено 
наидува на добар прием кај помладите ученици, овозможува постигнување поголем кван-
титет на обработен материјал, па иако за совладување на граматиката, во услови на 45-ми-
нутен наставен час и класови кои бројат 30-тина, па и повеќе ученици, групниот облик не 
е најпогоден (затоа што некои од групите може да работат значително побавно од други, 
за сведувањето на резултатите од одделните групи и дискусијата за нив најчесто останува 
многу малку време, па изостанува поентата од групната работа), сепак, овој облик на наста-
ва може да биде многу продуктивен за обработка на поедноставни граматички партии или 
за решавање на задачи во кои треба да се искористи поголем број примери. Неколку при-
мери: 

1. Со цел учениците да ја утврдат улогата на глаголските времиња, можат на одреден 
текст да изработат статистика на глаголските форми и тоа секоја група на еден дел од текс-
тот, а потоа да ги здружат добиените податоци и да дискутираат како е употребен импер-
фектот, колку често е застапен перфектот, колку често е користен пасивот и сл. 

2. При утврдување на знаењето за падежите и падежните наставки, на учениците мо-
же да им се даде текст од кој секоја група ќе ги издвои формите во одреден падеж – да ре-
чеме, групата А - номинатив и вокатив, групата Б - акузатив итн. При поднесувањето на из-
вештаите од секоја група, може да се повтори и утврди сé она што тие треба да го знаат за 
падежите. 

3. Групно можат да се прават и вежби со исправање на граматички или правописни 
грешки, изработка на некој вид речници и сл. За совладување на неграматички содржини, 
за обработка на содржини од областа на цивилизација и култура (на кои во современите 
предметни програми им се отстапува повеќе простор) овој облик на групна работа пока-
жува голем успех. 

И работата во тандем може да најде своја целисходна примена во наставата по грама-
тика, при што секој пар ученици (двајца ученици во клупа) добива различна задача или си-
те парови добиваат иста задача која треба да ја исполнат на различен начин (едни со пот-
цртување, други со дополнување, трети со замена итн.).  

Индивидуалната работа во поново време се истакнува како модерен облик на настава, 
кој најуспешно го спречува пасивниот однос на учениците и помага младите оптимално да 
се развиваат како творечки личности. Ако е точно тврдењето дека „успехот на ученикот е 
правопропорционален со нивото на активност на ученикот за време на учењето“, тогаш, 
индивидуалниот облик на работа во наставата на јазиците би можеле да го прогласиме за 
најуспешен4. Но, проблем може да биде недоволната мотивираност на ученикот за квали-
тетна и активна индивидуална работа; неподготвеноста може да го одведе на погрешен пат 
и да изгуби многу време (а со тоа и желбата за работа) во неуспешни обиди и застранува-
ња. Најголем проблем се објективните услови во кои се изведува наставата – недостигот од 
време, потребата од многу поголем ангажман на наставникот или поголем број наставни-
ци, потребата од соодветно и современо опремен простор, наставни средства и дидактич-
ки материјал и др. 

                                                 
4 Težak, Stjepko. Teorija i praksa nastave hrvatskog jezika 1. Zagreb, 1996. стр. 129.  
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Креативниот наставник може да ги комбинира различните облици на настава, па во 
фронталната настава да вклучи елементи или повремено да ја замени со групна работа или 
со елементи на индивидуална работа.  

Овде, говорејќи за помалку или повеќе традиционалните облици на настава, можеби 
би било интересно споредбата помеѓу традиционалната и модерната настава по јазик (или, 
уште поконкретно, по граматика) да ја погледнеме низ таканаречената Кардонина схема из-
работена врз основа на фокусот, особеностите и резултатите кои ги дава едната или дру-
гата.5 

Објектот на спознание е граматиката, а субјектот е ученикот. Традиционалната наста-
ва е фокусирана врз материјата/јазикот, па ученикот треба да се сообрази, да се приближи 
кон материјата, а не обратно. Модерната настава е ориентирана кон ученикот и наставните 
содржини ги приспособува на потребите и на можностите на ученикот. 

 
Дидактички системи (состави) 
Во случајот на класичните јазици, во последново десетлетие евидентна е тенденци-

јата и консензусот околу тоа дека наставата фокусирана главно на граматика (grammar-ba-
sed courses) треба да се замени со настава која се заснова на изучување на јазикот преку читање 
текстови (story/text-based courses). Се смета дека ваквиот начин на изучување на јазикот овозмо-
жува совладување на лексиката, граматиката и концептуалните особености на јазикот, но и 
негово осознавање во еден поширок контекст, овозможува едновремено да се посвети по-
големо внимание на цивилизацијата создадена од самите Грци или Римјани, на нивната 
книжевност, уметност, историја, право и политички институции. Теориски, ова би можеле 
да го поврземе со различните дидактички системи (граматичко-книжевен или интеграци-
ско-корелациски) и пристапи, но и да се обидеме да ги обединиме. Значи, интеграција и 
корелација може да се постигне ако во јадрото на системот ја поставиме книжевноста, текс-
тот, но ја поврземе и интегрираме со останатите компоненти (содржини) – јазик/грамати-
ка, култура/митологија, уметност, историја. Успешна интеграција и корелација може да се 
постигне и на ниво на програмски целини (на пр.: фонетика + морфологија, морфологија 
+ синтакса...)6 или на ниво на различни предмети – класичен + мајчин јазик, класичен + 
странски јазик, класичен јазик + историја, класичен јазик + философија итн. При тоа уче-
ниците можат сами да ги откриваат трагите на класичното јазично, книжевно и, воопшто, 
културно наследство во своето опкружување (и тоа во сé-Европски рамки) и да посведочат 
за нераскинливите врски на антиката со современоста.  

Во изучувањето на латинскиот јазик за тоа, секако, е најподатно компарирањето на 
неговата лексика со лексиката на современите (говорни) јазици. Оваа податност може да 
биде толку заводлива, што некои наставници одат дотаму што се ориентираат речиси ис-
клучиво кон јакнење на лексичките компетенции на учениците, значи, ги пренагласуваат 
лексичките компоненти на јазикот и се потпираат исклучиво на лексичкиот пристап (lexical 
approach).  

Што се однесува до пристапот, постои тенденција во наставата по латински јазик да 
се применуваат истите техники и методи кои се применуваат при изучувањето на современите, говор-

                                                 
5 Во прилог, по овој текст. 
6 Težak, S. op.cit. стр. 113 
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ни јазици. Уште повеќе, постојат обиди и латинскиот да се изучува како говорен јазик, што 
значи учениците да се служат со него активно, не само да го читаат и пишуваат, туку исто 
така и да слушаат и да го зборуваат правилно (поаѓајќи од комуникациската слоевитост на 
современиот, говорен јазик, наставата по странски јазици се состои од 4 главни компо-
ненти: говорење, слушање, читање и пишување). Во некои колеџи и универзитети ваквите 
обиди се во фаза на експеримент, на други тие се поразвиени и за нив се изработени и со-
одветни учебници, прирачници и софтверска поддршка7. Приврзаниците на ваквиот при-
стап во изучувањето се повикуваат и на фактот дека латинскиот со векови бил предаван 
како „жив“ јазик, па повикуваат и на ревитализација на педагошки материјали кои успеш-
но се користеле во минатото (средновековните и ренесансните colloquia). Но, дури и ако на-
шите амбиции не се толкави, сепак слична структура може да се воспостави во наставата 
по класични јазици, со тоа што: слушањето (непосреден жив збор – наставникот, пренесен 
– аудио/видео материјали) може да придонесе за правилен изговор, читањето може да би-
де многу разнообразно (печатени текстови, натписи, манускрипти на факсимил), а пишу-
вањето и говорењето може да се осмислат и реализираат како интересни вежби.  

 
Наставни методи 
Сообразно со облиците на настава, дидактичкиот состав и одбраниот пристап се од-

бираат и најпогодните методи на работа. Постојат големи разлики и во самото дефинира-
ње на поимот метод, па и во класификацијата на различните методи. Сепак, најсоодветна 
за нашите услови за работа и за заедничко содејство на релација ученик-наставник се смета 
поделбата во која методите се хиерархиски подредени во: основни видови методи и под-
видови на основните методи.  

Основни методи: 
– монолошки – усмено излагање (опишување, раскажување, аналитичко или синте-

тичко толкување, докажување, упатување); 
– дијалошки – методи на разговор (врзан, насочен или слободен разговор); 
– текстовни – методи на читање (логичко, насочено, интерпретативно, креативно); 
– графиски – методи на пишување (одговарање на прашања, диктати, описи, исправ-

ки, преобликување, препишување, означување, впишување); 
– ликовни – методи на цртање; 
– демонстрациски – методи на покажување (визуелно, аудитивно); 
– праксеолошки (методи на физичка работа). 

Подвидови на основните методи: 
– набљудување; 
– слушање; 
– размислување; 
– мечтаење. 

                                                 
7 Како што е примерот на Институтот за Студии по Латински (Institute for Latin Studies) на Универзитетот во 
Кентаки. 
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Сите овие методи, и оние кои се препорачуваат како особено погодни за настава по 
јазик, но и оние другите, нетипичните, најчесто се користат испреплетени и комбинирани, 
така што во откривањето нови граматички факти во еден текст може да се користат, на 
пример, насочено читање, хеуристичен разговор и вежби со исправање на грешки.  

Се разбира, постојат многу други примери на успешни и помалку успешни обиди за 
примена на одредени педагошки иновации, интерактивни методи и различни пристапи во 
наставата по латински.  

II Во денешно време никој веќе не би се осмелил да помисли дека изучувањето на 
класиката, па и изучувањето на латинскиот јазик, може да продолжи да се развива и да опс-
тои изолирано од новите информатички технологии. Веќе се навикнавме светската мрежа 
(www) да ја гледаме како најголема „библиотека“ на светот во која можеме да посегнеме и 
да пронајдеме многу повеќе одошто сме имале намера да бараме. Интернетот нуди мож-
ности за предавање на традиционални предмети на нетрадиционален начин, а различните 
софтверски програми „се закануваат“ да ги заменат ученичките тетратки. Повторно ќе се 
послужиме со еден цитат, овој пат од Michael Fontaine од Amherst college, кој вели: „Во 
последните неколку години, бројот на електронски извори од областа на класичната фи-
лологија нарасна како габи после дожд, па така сега ние, класичните филолози, имаме на 
располагање бројни средства за истражување. Овие извори опфаќаат електронски бази на 
класични текстови, достапни на интернет или во CD формат; електронски речници со 
алатки за пребарување; пристап до каталозите и картотеките на најголемите светски библи-
отеки; дигитални банки на слики од секаков вид и дигитални верзии на научни трудови за 
класиката. Голем број од овие извори се со висок научен квалитет. Покрај овие високо 
професионални извори, сепак, постојат и некои веб страници посветени на латинскиот ја-
зик на кои се нуди волонтерска помош во учењето на јазикот, комуникација со други заин-
тересирани лица или речиси бескрајни листи на врски со други страници со слични содр-
жини. Овие интернет страници можат да бидат и се со многу различен квалитет.“ 8 

Користењето на новите компјутерски и технолошки ресурси во наставата по латин-
ски јазик е неопходност. Тоа има свои предности (и за наставниците, но и за учениците), 
но и одредени слабости (повторно и за едните и за другите).  

Како прво, стекнувањето способност да се служат со Интернет е важно за нашите 
ученици (за нивно вработување, квалитет на животот итн.) без оглед на областа со која се 
занимаваат или на нивната идна професија. Стекнувањето вакви способности треба да би-
де застапено во наставата и тоа низ праксата (вежби) во различни области, а не да се учат 
одделно. Предностите на работата со Интернет и компјутеризираните вежби се:  

1. мотивирачкиот момент – ваквиот начин на работа им е многу близок на младите 
генерации и може да им претставува задоволство, обезбедувајќи форми за вежбање помал-
ку здодевни од оние традиционалните;  

2. голема придобивка е и можноста за resource-based learning – поврзување на многу 
различни видови на ресурси, пристап до примарни извори, архивски материјали, бази на 
податоци и сл. со што се олеснува истражувањето;  

                                                 
8 Fontaine, Michael: Review on Roberto Danese, Andrea Bacianini and Alessio Torino, Tra „volumen“ e byte: per una..., 
Rimini: Guaraldi, 2003 in Bryn Mawr Classical Review 2003. 09. 48. 
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3. лесно се воспоставува комуникација и соработка дури и на поголеми дистанци;  
4. ученикот може сам да го одбере времето и местото за учење и истражување;  
5. а може да го избере и начинот како да ги синтетизира или коментира информаци-

ите.  
Наставниците, користејќи програми кои можат „да се симнат“ (downloadable prog-

rams) можат да креираат и сопствени вежби приспособувајќи ги на сопствената целна гру-
па, а оние поамбициозните можат да се зафатат и со дизајнирање интернет проекти и за-
дачи. 

Слабостите или тешкотиите врзани со употребата на Интернет во наставата или за са-
мостојна работа на учениците понекогаш знаат да ни го загорчат животот, но (се надевам) 
не и да не одвратат од намерата да го користиме: мораме да бидеме подготвени дека често 
ќе ни се случуваат проблеми со технологијата, дека нашите ученици не се најумешни во 
употребата на опремата и дека немаат сите на располагање своја опрема или непречен 
пристап до онаа училишната во секое време; времето потребно за подготовка на материја-
лите понекогаш може да ги пречекори нашите најлоши предвидувања и трпение; интернет 
страниците и софтверот се менуваат многу бргу, така што мораме често да ги обновуваме 
материјалите, но и нашите умеења да се служиме со нив; опремата е скапа; имаме потреба 
од помош на лице стручно за компјутерска технологија и информатика; дури и да распо-
лага нашата институција со квалитетна опрема – се случуваат прекини на мрежата, неком-
патибилност со програмите, а брзиот развој на овие средства не оневозможува да го следи-
ме со задоволително темпо.  

III Сепак, се чини дека е најдобра комбинацијата на педагошките и технолошките инова-
ции, дека технологијата, барем за сега, е идеално дополнение на личниот контакт меѓу нас-
тавникот и ученикот и мора внимателно и целосно да се интегрира во структурата на кур-
сот (да соодветствува на неговата содржина, цели и начин на оценување) за да даде резул-
тати. Веќе постојат повеќе примери на добро обмислени курсеви по латински, дизајнира-
ни така што технологијата „се соединува со“ педагогијата, а инфоматичката технологија го 
поддржува наставникот да ги постигне специфичните цели на предметот и да ги оспособи 
учениците да станат компетентни и критични читатели на текстовите на римските автори.9  
 
 
 

 

                                                 
9 Мислам дека на сите ни се познати веќе широко прифатените The Cambridge Latin Course и The Oxford Latin 
Course кои се навистина добро обмислени, добро конструирани и добро поддржани програми. Заслужува 
внимание и комплетно разработениот курс по латински Lingua Latina per se illustrata na Hans Orberg. Ова е 
„Курс по латински јазик заснован на директен метод на контекстуално воведување... Првиот дел ги покрива 
основите на латинската граматика и основен речник (фонд на зборови)... а вториот дел се занимава со римс-
ката историја онаква каква што ни ја претставуваат Вергилиј, Овидиј, Ливиј, Салустиј, Кикерон и другите.“ 



Vesna Dimovska 

 16

 
СХЕМАТА НА КОРДОНА* 

ТРАДИЦИОНАЛНА И МОДЕРНА НАСТАВА ПО ЈАЗИК 
 
 

ТРАДИЦИОНАЛНАТА МОДЕРНАТА 
НАСТАВА ПО ЈАЗИК (ГРАМАТИКА) 

е фокусирана врз 

СПОЗНАЈНИОТ ОБЈЕКТ** 

и затоа е: 
- објективно-колективна 
- формално-поимска-аналитичка 
- апстрактна 
- насочена кон намената 
- врзана за минатото 

СПОЗНАЈНИОТ СУБЈЕКТ 

и затоа е: 
- субјективно-индивидуална 
- интуитивна-витална-глобална 
- конкретна 
- насочена кон исходот 
- свртена кон динамичната иднина 

затоа, таа развива 

ДОГМАТИЗАМ 

- чувство на авторитет 
- поим на трансцедентност и 
апсолутност 

- чувство на универзалност и 
есенцијалност 

СКЕПТИЦИЗАМ 

- чувство на слобода 
- поим на иманентност и 
релативност 

- чувство на посебност и 
егзистенцијалност 

 

и оспособува за 

јазична репродукција јазично творештво 
 
 

 
 
*M. Cordona, La scuola pluriclasse, Nuova rivista pedagogica, Roma, 1963 
** Спознаен објект е јазикот (граматиката), а спознаен субјект е ученикот. 


