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Theoretical paper                                                                                      

ЕВРОПСКОТО ЈАЗИЧНО ПОРТФОЛИО,  САМООЦЕНУВАЊЕТО И 
АВТОНОМИЈАТА ПРИ УЧЕЊЕТО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ 

Апстракт: 
Европското јазично портфолио (ЕЈП) е документ којшто Европскиот совет 

го креираше за поддршка на учењето јазици. Тоа е поврзано со Заедничката 
европската рамка на референтни нивоа (ЗЕРР) и им овозможува на изучувачите 
на јазици да развијат рефлективен приод кон учењето и да вршат самооценување 
на постигнатите резултати. ЕЈП придонесува учењето да биде целно насочено 
и транспарентно,  ја поттикнува одговорноста на изучувачите и ја развива 
нивната автономија во учењето. Употребата на ЕЈП во наставата овозможува 
учество на учениците/студентите во креирањето на наставната програма и 
нејзино прилагодување кон нивните потреби и интереси. 

Клучни зборови: автономија, ЕЈП, ЗЕРР, рефлективен приод, самооценување

Marija Kusevska2

EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO, SELF-ASSESSMENT AND 
DEVELOPING AUTONOMY IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING

Abstract: 
The European Language Portfolio (ELP) was created by the Council of 

Europe in support of language learning. It is connected with the Common European 
Framework of Reference Levels (CEFR) and enables language learners to develop 
reflective approach in language learning and to self-assess their achievements. ELP 
contributes to directed and transparent learning, enhances learners’ responsibility 
and develops their autonomy. The use of the ELP in language teaching and learning 
creates favourite environment for students to participate in syllabus design and its 
daptation to their needs and interests.

Keywords: authonomy, ELP, CEFR, reflective approach, self-assessment

1 Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип  
2 Faculty of Philology, University “Goce Delcev” - Stip, Macedonia
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Вовед 
Европското јазично портфолио (ЕЈП) е документ којшто Европскиот 

совет го креираше за поддршка на учењето јазици и за спроведување на 
своите јазични политики со цел да се поддржи мобилноста, многујазичноста, 
мултикултурата и воведувањето иновации во настават по странски јазици. 
Најпознато е портфолиото за возрасни (16+), но регистрирани се и многу 
други портфолија за различни возрасти. Документот е директно поврзан со 
Заедничката европската рамка на референтни нивоа (ЗЕРР) и им овозможува 
на изучувачите на јазици да развијат рефлективен приод кон учењето: да ги 
опишуваат своите искуства, да ги определуваат целите и според нив да го 
планираат учењето и да вршат самооценување на постигнатите резултати. ЕЈП 
овозможува опишување на јазичните компетенции на стандардизиран начин, 
препознатлив за сите европски земји.

ЕЈП има политичка, педагошка и документирачка функција. Политичката 
функција се огледа во неговата поддршка на мобилноста, развивањето јазична 
и културна толеранција, стандардизација на нивоата за познавање на јазиците, 
воведување иновации во наставата, и поддршка на доживотното учење. 

1. Дефинирање на автономија во учењето
Концептот за автономија во учењето е централен во ставовите на Советот 

на Европа во врска со учењето јазици. Него прв го промовирал Хенри Холек 
во своето дело Автономијата и учењето странски јазици (Holec, 1981). Холек 
ја дефинира автономијата како „способност да се преземе одговорноста за 
учењето во свои раце“. Со тоа се назначува дека учењето целосно зависи од 
оној што учи. Тоа подразбира дека ние се стремиме да учиме „систематично 
и доброволно“ (Holec, 1981:3), применувајќи рефлективност и анализа кои ни 
овозможуваат да го планираме, следиме и оценуваме нашето учење. Литл (Little, 
2007), наведува дека ваквиот приод кон учењето не само што создава услови за 
активно вклучување на изучувачите во процесот на самостојно планирање и 
спроведување на учењето, туку и ја зголемува нивната мотивација. 

Според Принципите и упатствата (Principles and Guidelines) во кои 
се дефинира ЕЈП и неговите функции (Council of Europe, 2000/2004), ЕЈП го 
рефлектира ставот на Советот на Европа дека изучувачот е во центарот на 
процесот на подучување и учење. Според Принципите и упатствата, ЕЈП е 
сопственост на изучувачот  не само во физичка смисла, туку и како средство 
преку кое изучувачите го планираат, следат и оценуваат своето учење. Со 
тоа, големо значење му се дава и на самооценувањето. Самооценувањето и 
развивањето автономија во учењето се тесно поврзани. За да можат да развиваат 
независност во учењето, изучувачите на јазици треба да можат да го оценуваат 
своето знаење, да поставуваат цели во учењето и да развиваат стратегии и методи 
за нивно постигнување. Според Литл (Little, 2009), развивањето автономија во 
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учењето се заснова врз основа на три основни педагошки принципи:
– учество на индивидуата – нејзино вклучување во процесот на планирање и 

спроведување на учењето;
– рефлективен приод кон учењето – водење на индивидуата низ процесот на 

планирање, следење и оценување на учењето;
– соодветна употреба на јазикот што се изучува – употреба на јазикот што се 

изучува како средство и за комуникација и за учење.
Кохонен (Kohonen, 2012), ја дефинира автономијата во учењето како 

„компетенција која вклучува знаење, способност за развивање социјална 
одговорност и критичка свест“, што придонесува улогите на изучувачите 
и на наставниците постојано да се прилагодуваат во согласност со новата 
методологија во наставата.

2. Односот помеѓу наставата, учењето и оценувањето
Во согласност со новите тенденции во учењето, наставниците и изучувачите 

треба да го променат својот однос кон улогата на наставникот и ученикот во 
наставата. Во тој процес на остварување на промената, ученикот треба да преземе 
поголема одговорност за своето учење (Kohonen, 2009; Little & Perclovà, 2001; 
Murray, 2009). Овие промени го опфаќаат и самооценувањето кое би требало да 
биде составен дел на педагошкиот процес во сите образовни системи кои имаат 
холистички приод кон учењето. Самооценувањето бара критичко размислување 
и интроспекција. На тој начин учениците се третираат како рамноправни во 
процесот на учење и на оценување и нивната самодоверба се зголемува (Ushioda 
1996; Kostopulu, 2010). За да биде успешно самооценувањето потребни се јасни 
дескриптори кои опишуваат што треба учениците да знаат на секое ниво, тоа да 
се однесува на некое специфично искуство и учениците претходно се обучуваат 
како да вршат самооценување. Основна придобивка од самооценувањето е 
зголемување на мотивацијата и на свесноста на учениците за нивните јаки и 
слаби страни и за тоа како можат да го направат своето учење поефикасно. 
(David Little, 2009; Kostopulu, 2010)

Како што наведува Кохонен (Kohonen, 2012), ЕЈП претставува незаменлива 
алатка при учењето јазици. Тоа е водич и за изучувачите и за наставниците. На 
изучувачите им овозможува да го планираат и да го оценуваат своето учење, 
а наставниците ги упатува на развивање методологија која ќе го овозможува 
осамостојувањето на изучувачите. Со тоа ЕЈП ја поврзува теоријата со 
педагошките практики во училницата со цел да овозможи развивање на 
интеркултурни комуникациски способности. 

3. Придонесот на ЕЈП кон развивањето автономија во учењето
ЕЈП е лична сопственост на ученикот и се состои од три дела:
1. Јазичен пасош, кој јасно ги прикажува јазиците кои ученикот ги владее, 

ЕВРОПСКОТО ЈАЗИЧНО ПОРТФОЛИО,  САМООЦЕНУВАЊЕТО И 
АВТОНОМИЈАТА ПРИ УЧЕЊЕТО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ



 198

на кое ниво и какво е неговото меѓукултурно искуство. Во него учениците 
ги наведуваат своите формални јазични сертификати и дипломи и вршат 
самооценување на своето моментално познавање на јазикот следејќи ја скалата 
за самооценување. На оваа скала внесени се дескрипторите на јазичните 
нивоа (А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2), распределени според јазичните вештини: 
слушање, читање, усна интеракција, усна продуција и пишување. Во поглед на 
интеркултурното искуство, учениците ги внесуваат своите контакти со јазикот 
во училиштето и надвор од него, престои во странство и сл.

2. Јазичната биографија е оној дел од ЕЈП кој е најдиректно поврзан 
со неговата педагошка функција и се однесува на  учењето и на предавањето 
на јазикот. Таа промовира развивање автономија во учењето, преку примена 
на рефлективен приод во учењето, поголема инволвираност на учениците во 
планирањето на наставата, флексибилност во наставата и самооценување. 
Јазичната биографија е документ кој може да се дополнува со податоци за тоа 
како, зошто и каде  учениците го учеле јазикот што го знаат. Таа им помага да 
ги определат нивните цели во учењето, да размислуваат за нивното учење на 
јазикот и за меѓукултурните искуства и да го определат нивното сегашно ниво 
за јазикот што го учат. Во врска со ова, учениците пишуваат четири есеи на 
следните теми: 
–  Моите цели при учење на јазикот – учениците запишуваат зошто го учат 

јазикот и кои јазични вештини се најважни за нив; 
–  Моето досегашно учење на јазикот – учениците ги набројуваат по 

хронолошки ред и ги запишуваат своите искуства во врска со учењето на 
јазикот; 

–  Моите искуства со другиот јазик и култура – учениците ги опишуваат оние 
искуства за другиот јазик и култура кои ним им се најважни; 

–  Моите сегашни јазични приоритети – учениците проценуваат кои вештини 
можат да ги користат на јазичното ниво кое го имаат и утврдуваат што би 
сакале да постигнат до крајот на курсот. 
Своите јазични приоритети учениците ги определуваат преку посебни 

табели кои содржат дескриптори од типот „можам“, на пример „Можам да 
поканам и да одговорам на покана“. Табелата за самооценување во Јазичниот 
пасош содржи кус опис на она што лицето може да го прави на одреден јазик, 
на одредено ниво, во поглед на слушањето, читањето, говорната интеракција, 
говорната продукција и пишувањето. Во Јазичната биографија, обопштените 
описи се расчленуваат на поконкретни искази. 

Вака расчленетите дескриптори им помагаат на учениците да ги определат 
нивните цели во учењето и да проверат дали точно го определиле своето ниво. 
Наставникот треба да ги земе предвид и според нив да ја организира наставата 
бидејќи тие му покажуваат што е она што учениците сакаат и треба да го 
учат. Учениците можат да направат постери со оние компетенции кои сакаат 
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да ги постигнат. Во текот на работењето, наставникот може да се осврнува 
на постерите и да преговара со нив, дали тоа што е зацртано е и остварено. 
Учениците, заедно со наставникот, можат да изработат план за работа. Може 
да се направи договор меѓу наставникот и учениците во врска со учењето 
врз основа на ова. Учениците можат да водат дневник во врска со учењето 
преку ЕЈП каде ќе ги запишуваат своите планови и цели, сознанија, искуства, 
тешкотии и сл.

Имајќи сознанија за целите и за приоритетите на учениците, наставникот 
треба да размисли за домените, темите, поднасловите и комуникациските цели 
кои треба да се работат на часовите; како треба да изгледаат активностите; и кој 
ќе биде крајниот производ (постер, напис, ЦД, радио емисија). 

3. Досието има документирачка функција. Во него учениците ги собираат 
на едно место примероците од нивната работа и други документи со кои ја 
докажуваат својата способност за користење на јазикот кој го учат. Во Досието, 
учениците можат да вклучат примероци на добро напишани текстови, аудио/
видео записи, описи и резултати од проекти кои ги работеле, документи, 
дипломи, уверенија, опис на курсеви, размислувања за напредокот во учењето 
на јазикот, извештаи на менторите или на наставниците и сè што сакаат да 
зачуваат и да им покажат на другите. 

4. Заклучок
Пилотирањето на ЕЈП и неговата употреба во повеќе европски земји 

(Швајцарија, Финска, Холандија, Ирска, Чешка, Романија, и др.) покажа дека 
тоа може да има многу позитивно влијание во процесот на учење на јазиците. 
Како најзначајни придобивки се наведуваат следните: 
−	 уениците се помотивирани и покреативни; 
−	 се зголемува нивната самодоверба; 
−	 повеќе размислуваат за своето учење и способности;
−	 професорите можат да бидат покреативни; 
−	 им даваат конкретни информации на родителите; 
−	 фокусот е на комуникацијата, а не на граматичките грешки; 
−	 учениците можат да одлучат кои јазични вештини да ги развиваат; 
−	 стануваат свесни за учењето надвор од училницата; 
−	 доброволните активности ја зголемуваат нивната иницијатива; 
−	 се подобруваат односите меѓу учениците и меѓу учениците и професорот. 

На педагошко ниво, контролата на професорот се поместува врз учениците 
кои се ставаат во фокусот на сите фази на учењето: креирањето на програмите, 
спроведување на активностите, оценување на успешноста на нивното 
извршување и оценување на напредокот на учениците. Наставниците креираат 
нов педагошки циклус кој се состои од поставување на целите, рефлективно 
набљудување на процесот на учење и самооценување врз основа на „можам“ 
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листите за означување. Врз основа на самооценувањето, учениците можат 
понатаму да го планираат своето учење (Jiménez et al., 2007; Kohonen, 2012).

Методологијата која е во основата на ЕЈП го менува приодот од 
индивидуален кон групен. Групната работа создава чувство на поврзаност 
меѓу учениците и ја зголемува нивната внатрешна мотивација (Ushioda, 2003). 
Автономниот приод во учењето ја зголемува довербата меѓу наставниците и 
учениците и овозможува создавање на интерактивна култура на учење преку 
дијалог и истражување (Kaikkonen, 2001; Kohonen, 2009; Little, 2009).
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