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УДК 37.091.33-028.17 

                                                                                                                 прегледен труд 

 

АКТИВНО СЛУШАЊЕ ВО НАСТАВАТА И ПОУЧУВАЊЕТО 

 

Ирена Китанова1, Емилија Петрова Ѓорѓева2, Снежана Мирасчиева3, Даниела Коцева4 

1,2,3,4 Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип 

 

Апстракт 

Учењето претставува процес кој доведува до промени во менталното (внатрешното) или 

надворешното (моторното учење, вештини) и го поттикнува слушателот кој активно слуша, да 

предвидува, очекува, проверува, толкува, поврзува и да ги организира сите пораки 

(информации) кои ги прима во текот на реализацијата на наставата, на тој начин што создава 

асоцијации и нив ги приспособува кон своето постоечко знаење, кое опфаќа знаења, форми и 

разни други знаења. 

Клучни зборови: активно слушање, настава, процес, ученици, наставник. 

 

ACTIVE LISTENING IN INSTRUCTION AND TEACHING 

 

Irena Kitanova1, Emilija Petrova Gjorgjeva2, Snezana Mirascieva3, Daniela Koceva 4 

1,2,3,4Faculty of Educational Sciences, University “Goce Delcev” Stip 

 

Abstract 

Learning is a process that leads to changes in the mental (internal) or external (motor learning, skills) 

and encourages the listener who actively listens, predicts, expects, checks, interprets, connects and 

organizes all the messages (information) he receives during the realization of instruction, by creating 

associations and adapting them to their existing knowledge, which encompasses knowledge, forms 

and various other knowledge. 

Key words:active listening, instruction, process, students, teacher. 

 

Активното слушање е особено важно во наставата, при реализирање на воспитно-

образовниот процес, за постигнување на сите наставни цели кои наставниците ги поставуваат. 

Имајќи ја предвид комплексноста на комуникацискиот процес, најважно е дека наставниците 

треба да ги оспособат учениците активно да слушаат, со што би им го олесниле процесот на 

учење и осознавање. Навидум лесна, но во праксата тешка улога на наставниците бидејќи и 

тие не секогаш се подготвени активно да ги слушаат учениците. Овој труд го елаборира 

проблемот на активното слушање во наставата, на релацијата наставник - ученик и тоа 

наизменично, кога овие два комуникациски субјекта ги менуваат своите улоги  на 

комуникатори и реципиенти. Тоа значи, дека со ова истражување треба да се изнајдат начини 

како да се подобри процесот на активно слушање кај двата субјекта, што би резултирало со 

поквалитетна реализација на воспитно-образовниот процес, односно со подигнување на 

степенот на разбирање и учење. 

За да зборуваме за активното слушање при реализацијата на наставата во училиштата, 

неопходно е да зборуваме за оспособеноста на наставникот, пред сè а потоа и на ученикот, за 

оваа многу важна комуникациска вештина, која директно влијае врз процесот на учење и 

поучување во наставата.  

Учењето за активното слушање, е , исто така, вештина која треба да се научи и да се 

совладува. Кога велиме учење, мислиме на сите комуникациски субјекти во комуникативниот 

процес – и на наставниците и на учениците. Со секое учење се формираат „траги“ во мозокот 
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на субјектите, кои остануваат како дел на искуство на личноста и можат да траат толку долго, 

колку што е намената за која се учи. Бидејќи активното слушање е перманентен процес кој 

константно треба да се надградува, учењето за него е, исто така, перманентно, во текот на 

целото школување на учениците, но и во текот на работниот век на наставниците. За 

илустрација, можеме да го споредиме учењето на слушањето со учењето на читањето. И во 

едниот и во другиот процес се случува рецепција на „внес“ (input) на нови информации, а во 

тие процеси се вклучуваат помнењето, разбирањето и  донесувањето заклучоци. Овие два 

процеси не се едноставни процеси на декодирање на пораките, односно информациите кои ги 

примаат, туку се многу активни процеси кои конструираат значења, заклучувања, 

предвидувања и создавања хипотези врз база на веќе познатото. Од тие причини, 

наставниците треба да ги запознаваат  учениците со различните стратегии за учење, со што 

овој комплексен процес би им се олеснил и полесно би ја совладувале вештината на активно 

слушање. Можеме да констатираме дека процесот на учење е условен од процесот на 

поучување на соговорникот (во зависност дали информациите – пораките ги пренесува 

наставник на ученик, или пак, ученик на ученик). За поучувањето,  како процес на 

пренесување на знаења, битно е наставникот (или ученик на ученик) да има предвид што 

ученикот веќе знае и разбира, односно да биде способен да ги препознае когнитивните 

можности на ученикот, како и нивото на неговите предзнаења. Токму ова се причините што 

во наставната пракса овој процес нецелосно и непрофесионално се реализира бидејќи бара 

многу систематска подготовка од наставникот, кој, врз основа на реалната проценка на 

когнитивните барања на новата наставна материја, ги организира сопствените активности со 

кои ќе ги постигне планираните цели. Доколку наставникот не ги познава потребите и 

желбите на учениците, не ги планира активностите според нивните когнитивни можности и 

нивните предзнаења, процесот на активното слушање, од учениците се доведува во прашање. 

Како и да е, досегашните искуства говорат дека оние наставници кои ги познаваат и веруваат 

во способностите на учениците за учење (независно на кое ниво се) и кои имаат чувство на 

одговорност за поттикнување на учениците за учење, имаат ученици кои постигнуваат 

подобри резултати. Аналогно на оваа констатација, доколку наставниците имаат јасна цел да 

ги оспособат учениците за активно слушање, ќе треба добро да се запознаат со нивните 

можности, добро да ги планираат активностите, да имаат доволно знаење за различните 

стратегии на поучување и учење, да имаат јасни и прецизни очекувања и, во тој случај,  

резултатот нема да изостане. 

Еден од најважните принципи на активното слушање (петтиот принцип) бара од 

комуникаторите/наставници да се идентификуваат со учениците, да имаат способност да 

гледаат од нивна перспектива, затоа што само на тој начин можат да се разберат нивните 

потреби, можности и сл. Задоволувањето на овој принцип во училишната пракса е отежнато 

бидејќи многу мал број на наставници можат (или сакаат) да се идентификуват со нивните 

ученици и токму од тие причини немаат доволно чувство за нивно разбирање. Причините за 

оваа состојба веројатно се наоѓаат во егото на наставниците или пак, во стравот од 

исмејување, што е поврзано со менталитетот и општествените норми кои ги поставува 

средината во која живеат. 

Покрај идентификацијата со учениците, наставниците мора да имаат трпеливост 

(шестиот принцип) и кон трпеливост да ги оспособуваат учениците. Секој треба да има 

развиено способност да сослуша до крај, односно да не го прекинува соговорникот. За жал, во 

нашата наставна пракса не секогаш се почитува непрекинувањето на соговорникот, независно 

кој е во улога на комуникатор - пренесувач на пораката, а кој слушател. Прекинувањето на 

соговорникот додека зборува, најчесто означува непочитување на личноста. Наставникот 

мора да ги оспособи учениците за почитување на соговорникот, и тоа најдобро преку личен 

пример. За таа цел, треба да иницира интензивирање на активности преку кои улогите на 
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слушатели, од наставникот и учениците би се менувале, при што би се вежбало внимателното 

слушање, без прекинување. 

Многу често при процесот на активното слушање, наставниците со своите лични 

предрасуди (кои претходно ги создале) едноставно не ја пренесуваат содржината (седми 

принцип) на адекватен начин, а со тоа и имаат и негативно влијание на комуникацијата. Од 

тие причини, ослободувањето од лични предрасуди, наставникот ќе го стави во позиција на 

зголемена слобода, во фигуративна смисла. Ослободувањето од лични предрасуди (можат и 

да се признаат предрасудите пред учениците...и тие можат да развијат дискусија) резултира со 

попозитивно влијание врз учениците и со полесно восприемање и разбирање на пораката која 

се испратила. 

Начинот на примената на говорот во еден комуникациски процес исто така директно 

влијае врз процесот на активното слушање, односно го фокусираат или дефокусираат 

слушателот од она што го слуша (осмиот принцип). Правилната дикција, внимавање на 

динамиката и тонот на говорењето се елементи кои наставникот мора внимателно да ги 

употребува, доколку сака да го насочи вниманието на учениците кон она што треба да им го 

пренесе, односно кон она што тие го слушаат. Примената на првиот и осмиот принцип, во 

наставата при активното слушање бараат од наставникот вежби во говорење (доколку не е 

оспособен за тоа) и тој со соодветната динамика и тон на говорење, ќе го задржи фокусот на 

учениците, со што ќе се постигне активното слушање. 

Мора да се сфати, дека успешното, активно слушање тешко се постигнува бидејќи и 

телото на учениците-слушатели покажува колкав труд е вложен (срцето побрзо чука, се 

забрзува дишењето и расте телесната температура. Се забележува дека овие промени, се 

слични на оние кои се предизвикани со физички вежби. Во активното слушање треба да се 

вложи многу енергија за да се разберат другите. Од тие причини, за да се поттикне активното 

слушање во наставниот процес, потребна е употребата на техники со кои би се помогнало да 

се совладува постепено оваа тешка комуникациска вештина. Една од тие техники е и 

поставувањето прашања, при што е добро во моментот додека се поставува прашањето, 

наставникот да се приближи до ученикот (на кого го поставува прашањето) и да ги употреби 

зборовите кои му се блиски (на пр. Твојот, Вашиот и сл.) со цел да се воспостави близина и 

доверлив однос.  Доколку не се воспостави близина помеѓу соговорниците, едноставно не 

можеме да зборуваме за активно слушање, бидејќи „студениот однос на наставникот кон 

учениците“ (а тоа подразбира студен израз на лицето, просторна оддалеченост) ги демотивира 

учениците и ги оддалечува од наставниот процес, а со тоа и од активното слушање. 

Исто така е добро да им се овозможи на учениците-слушатели да парафразираат 

одредени делови од слушаното, за да се добие повратна информација колку го разбрале она 

што го слушале. Воедно, треба да се истакне важноста на невербалниот говор, како еден од 

поважните фактори за активното слушање.  
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