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UDC 37.091.3:81’246.3                                                                          Стручен труд
Professional paper

СТРАТЕГИИ ПРИ УСВОЈУВАЊЕ НА ШПАНСКИ ЈАЗИК (Ј3) 
КАЈ СТУДЕНТИ СО АНГЛИСКИ ЈАЗИК (Ј2)  

Марија Тодорова1, Весна Продановска-Попоска2

 1Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип
marija.todorova@ugd.edu.mk

2Факултет за биотехнички науки, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

vesnaprof@gmail.com 

Апстракт: Процесот на усвојување на неколку јазици, т.е. многујазичното 
усвојување или процесот на изучување на трети јазици претставува многу комплексен 
процес кој ги вклучува  стиловите и стратегиите за учење, како и влијанието на 
мајчиниот јазик и на првиот странски јазик при изучувањето на втор странски јазик. 
Во овој труд се прави анализа на стратегиите коишто студентите со англиски како прв 
странски јазик, ги користат при усвојувањето на шпански како втор странски јазик. 
За потребите на истражувањето беше спроведена анкета како метод за утврдување на 
стратегиите кои ги користат студентите од Филолошкиот факултет при Универзитетот 
„Гоце Делчев“– Штип, Република С Македонија.

Клучни зборови: прв странски јазик (Ј2), втор странски јазик (Ј3), шпански, 
англиски, стратегии за учење

LANGUAGE LEARNING STRATEGIES FOR ACQUISTION OF SPANISH 
AS L3 TO STUDENTS- LEARNERS OF ENGLISH AS L2

Marija, Todorova1, Vesna Prodanovska-Poposka2

1Faculty of Philology, Goce Delcev University, Stip, Macedonia
marija.todorova@ugd.edu.mk

2Faculty of Biotechnical Science, St. Kliment Ohridski University- Bitola 
vesnaprof@gmail.com

Abstract: The process of multiple language acquisition i.e. multilingual acquisition or 
the process of learning a third language is quite complex and involves learning styles and 
strategies in addition of the influence of the mother tongue and the first foreign language over 
the acquisition of a second foreign language This paper analyzes the strategies that students-
proficient in English, use in the acquisition of Spanish as their second foreign language. For 
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the needs of the research, a survey was conducted as a method for determining the strategies 
used by the students from the Faculty of Philology at the University “Goce Delchev” - Stip, 
Republic of S. Macedonia.

Keywords: L2, L3, Spanish, English; Language learning strategies

Вовед
Усвојувањето на повеќе, т.е. трети јазици, често се смета како варијанта 

на билингвизмот и на усвојувањето на втор јазик, но многујазичноста и 
многујазичното усвојување се сложени феномени кои ги опфаќаат сите 
фактори и процеси поврзани не само со усвојувањето на втор јазик, туку и со 
можното заемно дејство помеѓу изучуваните јазици. Трети јазици се странските 
јазици кои се изучуваат во временска последователност по првиот странски 
јазик (Ј2) и уште се нарекуваат следни јазици (Hufeisen, цит. од Стојчева, 
2010: 609). Овој поим се користи за секој следен јазик којшто се изучува по 
првиот. За однесувањето и активностите на учениците и студентите за полесно, 
поефикасно, поуспешно, посамостојно и попријатно изучување на странските 
јазици се употребуваат различни термини како: однесување, тактики, техники 
и стратегии за учење. За разлика од наставата по мајчин јазик, при изучување 
на нов јазик се активираат нови техники на учење и се користат стратегии кои 
имаат значајна улога и во процесот на изучување на следните јазици. 

Според Ребека Оксфорд (Oxford, 2003: 12–15), стратегиите за изучување 
на странски јазик се класифицираат во две основни категории: индиректни и 
директни стратегии, кои пак, понатаму се делат уште на три подгрупи и тоа на 
следниот начин:

Индиректни стратегии: 
 – социјални – кои се однесуваат на начините на кои учениците комуницираат 

со другите луѓе на странскиот јазик (Ј2). Се користат за поставување 
прашања и појаснување на евентуални дилеми и нејаснотии, барање 
помош, разговор со роден говорител и подигање на културната свест и 
социјалните норми;

 – афективни – кои се користат за идентификување на расположението и 
нивото на вознемиреност, исто така и за справување со чувствата и разговор 
и дискутирање за разни ставови и мотивации. На пример, стратегии и 
техники за справување со фрустрација или за зголемување на мотивацијата 
итн.; 

 – метакогнитивни – техники и стратегии што се користат за планирање, 
набљудување и евалуација на сопственото учење и на примената на јазикот 
вклучително и фокусирање и оценување на успехот како и следење на 
грешките и идентификување на сопствениот начин на учење; 

Марија Тодорова, Весна Продановска-Попоска
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Директни стратегии:
 – мемориски – стратегии и техники кои се користат за складирање на нови 

информации во меморијата и за нивно идентификување преку примена 
на звуци, слики, преку нивна комбинација и доколку е потребно, преку 
движења на телото за комуникација. Се користат за меморирање на зборови 
или граматички правила;  

 – когнитивни – вклучуваат анализа, реализација или синтеза на наставните 
материјали. Им помагаат на студентите да го совладаат материјалот 
вклучувајќи расудување, анализирање и реорганизирање на информации 
со постоечки шеми преку кои практикуваат формални структури и звуци 
во природно опкружување, како и нивно класифицирање;

 – компензациски – стратегии кои се користат за да се пополнат празнини,  
т.е. за да се надомести некое знаење што недостасува преку употреба на 
синоними и неформални разговори.
Наидувајќи на многу неусогласувања и поделени мислења за голем дел 

од прашањата во врска со класификацијата на стратегиите за изучување на 
странски јазик, авторката Р. Оксфорд се обидува да објасни и истакнува дека „...
класификацијата можеби е несовршена, но нуди една сеопфатна рамка за добро 
разбирање на стратегиите...“ (Продановска-Попоска; Коцева, 2018: 1362). 
Ваквиот став е потврден со прашалникот Стратегиски инвентар за учење на 
странски јазик (SILL) кој е најкористен инструмент за проценка на примената 
на стратегиите за учење на странски јазик, а чијшто автор е токму Оксфорд 
(Oxford, 1990).

Многу е важно да се утврдат стратегиите коишто ќе доведат до поуспешно 
учење на јазикот, меѓутоа, исто така, треба постојано да се има предвид дека 
конкретни стратегии кои најдобро одговараат за едни ученици, т.е. студенти, 
не мора да значи дека ќе одговараат и за други. Многу е важно дали едно лице 
владее само еден или повеќе јазици, пред да започне со учењето на следниот 
јазик, бидејќи сите веќе научени јазици, различни од првиот, влијаат врз 
изучување на следните јазици. Фактори кои влијаат на изборот и употребата 
на стратегиите за учење се: возраста на учениците, полот, стилот на учење, 
културната и социјалната средина, претходното искуство во изучување на 
странски јазици, средината во која се спроведува наставата итн. 

Многу студии покажале дека во раните фази на усвојување на јазик, 
при усвојување на Ј2, најмногу се користат стратегиите од Ј1. Сепак, во 
подоцнежните фази и при изучување на следни јазици (Ј3), стратегиите од Ј2 
стануваат доминантни и преовладуваат во процесот на усвојување на јазикот 
во однос на стратегиите од Ј1 (Тодорова; Коцева, 2018: 663). При усвојување 
на трет јазик (Ј3) многу често среќаваме пренос на претходно знаење, т.е. 
новите информации и идеи ги осознаваме преку нивно поврзување со 
нашите претходни знаења. Во праксата се сретнуваат многу случаи во кои се 
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комбинираат претходните знаења по мајчин јазик и претходните знаења по втор 
јазик. Тоа во голема мера зависи од јазичната блискост меѓу вклучените јазици 
во однос на фонетска структура, лексика и синтакса. Целта на овој труд е да се 
утврди дали и колку студентите ги пренесуваат и поврзуваат своите претходни 
знаења од англиски како прв странски јазик (Ј2) при усвојувањето на шпански 
како втор странски јазик (Ј3) и кои стратегии за учење ги применуваат. 

Методологија: учесници, метод на истражување, анализа, резултати и 
дискусија 

Учесници
Во истражувањето учествуваа вкупно 16 студенти на додипломски студии, 

поконкретно студенти од прва и втора година на Катедрата за англиски јазик и 
книжевност на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип. Учесници во ова истражување се 8 студенти од прва година кои учеле 
два семестри шпански јазик и 8 студенти од втора година кои го учеле четири 
семестри. Бројот на учесници од двете групи е ист, со цел споредбата која ќе се 
направи, да биде реална. Студентите беа одбрани по случаен избор, а нивото на 
познавање на англиски и шпански јазик не беше претходно проверено, но треба 
да се напомене дека поголемиот дел од студентите или можеби сите студенти, 
учеле англиски јазик најмалку осум години во училиште (четири години во 
основно и четири години во средно училиште), додека со шпанскиот јазик се 
среќаваат за прв пат, односно почнуваат од почетно А1 ниво. Истражувањето 
беше спроведено по завршувањето на парниот семестар во учебната 2020/2021 
год. 

Метод на истражување
Поради пандемијата на коронавирусот, класичната настава беше целосно 

прекината и заменета со онлајн настава. Затоа, за потребите на ова истражување 
беше креирана и спроведена онлајн анкета во Google Docs, со цел да се утврди 
дали и колку студентите ги пренесуваат и поврзуваат своите претходни знаења 
од англиски како прв странски јазик (Ј2) при усвојувањето на шпански како 
втор странски јазик (Ј3) и кои стратегии за учење ги применуваат. Се користи 
прашалникот за утврдување на стратегии „Strategy Inventory for Language 
Learning (SILL), version 7.0 (ESL/EFL)“ развиен од Р. Оксфорд (Oxford, 1989). 
Прашањата и одговорите се дадени на англиски јазик, т.е. прашалникот се 
користи во својата оригинална форма. И покрај тоа, студентите успешно се 
справија и самостојно ги пополнија прашалниците. Прашалникот е наменет за 
изучувачи на странски јазици и составен е од 50 прашања во кои се опфатени 
шест стратегии поделени на директни и индиректни. Понатаму директните 
стратегии се поделени на стратегии за меморирање (од 1 до 9 прашање), 
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когнитивни стратегии на кои се посветени вкупно 14 прашања (од 10 до 23 
прашање) и компензаторни стратегии (од 24 до 29 прашање). Индиректните 
стратегии пак, се поделени на метакогнитивни стратегии, за кои се наменети 
вкупно 9 прашања (од 30 до 38), афективни стратегии (од 39 до 44 прашање, 
вкупно 6 прашања) и социјални стратегии (од 45 до 50 прашање). Анкетата е 
стандардизирана, односно прашањата и нивната последователност се дадени 
однапред и содржи скалирани одговори на сите 50 прашања. Одговорите на 
прашањата се подредени според Ликертовата скала од 1 (никогаш или речиси 
никогаш не важи за мене) до 5 (секогаш или скоро секогаш важи за мене). 
Оваа скала се докажала како успешна за валидно и објективно истражување, 
поради што нашироко се употребува од страна на многу истражувачи кои се 
занимаваат со оваа проблематика. Анкетирањето на студентите беше спроведено 
по завршувањето на парниот семестар. Анкетата им беше презентирана 
како задолжителна активност со цел искрено и навремено да ја пополнат 
и затоа не беше побарана претходна согласност од студентите за учество во 
истражувањето. За пополнување на анкетата им беше дадена временска рамка 
од 1 седмица. Сите примероци беа навремено доставени, целосно сумирани и 
соодветно анализирани со цел да се зголеми објективноста и валидноста на 
резултатите, а со тоа и на самото истражување. Во продолжение ги анализираме 
анкетните прашалници, а резултатите од анкетирањето ќе бидат прикажани и  
детално продискутирани подолу.

Анализа на податоците и резултати од истражувањето
Со цел јасно и детално да се прикажат резултатите, авторите ја користат 

класификацијата на Ребека Оксфорд (1990) со која се прикажува зачестеноста 
на употребата на стратегиите. Според Оксфорд (Oxford, 1990), постои ниско, 
средно и високо ниво на употреба на стратегиите, односно од 1,0 до 1,4 и од 
1,5 до 2,4 – ниско ниво на користење; од 2,5 до 3,4 – средно ниво на користење 
и од 3,5 до 4,4 и од 4,5 до 5,0 – високо ниво на користење на стратегиите. Во 
продолжение е прикажан примерок1 за вредностите по нивоа: 

KEY TO UNDERSTAND AVERAGES ACCORDING TO OXFORD, 1990.
Average How often the Strategy Used Mean
High Always or almost always used 4.5 to 5.0

Usually used 3.5 to 4.4
Medium Sometimes used 2.5 to 3.4
Low Generally not used 1.5 to 2.4

Never or almost never used 1.0 to 1.4

1 Примерок за вредностите по нивоа: https://www.researchgate.net/figure/KEY-TO-UNDERSTAND-
AVERAGES-ACCORDING-TO-OXFORD-1990-Average-How-often-the-Strategy-Used_
tbl8_331448181
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Статистичките резултати покажуваат дека студентите кои го изучуваат 
шпанскиот јазик како втор странски јазик, по англискиот, ги користат сите 
шест стратегии, а средната вредност на нивната употреба изнесува 4.01. Тоа ги 
сврстува во групата корисници со високо ниво на употреба на стратегиите. 
Подолу, следува детален табеларен приказ на овие податоци.

Табела 1. Средна вредност на општата употреба на стратегиите распределени според 
поткатегориите од Р. Оксфорд 

Поткатегории на стратегиите (средна вредност)
Мемориски 3,76
Когнитивни 4,52
Компензациски 4,03
Метакогнитивни 4,78
Афективни 3,09
Социјални 4,19
 вкупно 4,01

Во следната табела (табела 2) се прикажани резултатите  изразени во 
проценти, кои покажуваат кои стратегии и нивни поткатегории се користат, и тоа 
рангирани како најчесто користени, често користени и најмалку користени 
стратегии, имајќи предвид дека во табелата се прикажани од највисок процент 
до најнизок. Согласно прикажаните резултати, најчесто користени (и со највисок 
процент) се стратегиите под број 1 и 2, т.е. тип Д и Б, често користени (со среден 
процент) се со реден број 3 и 4,  а најмалку користени (со најмал процент) се 
стратегиите со број 5 и 6, односно тип А и Е. 

Табела 2.  Класификација на видовите стратегии за изучување странски јазик од 
Ребека Оксфорд распределени според зачестеност на употреба 

Тип на стратегија Категорија Процент според 
категорија

Вкупен процент 
%

1. Тип Д
Метакогнитивни Организација на учењето 95,35 %

93,26 %Оценување на учењето 96,9 %

Планирање на учењето 87,53 %
2. Тип Б

 Когнитивни Собирање и прелистување 89,63 %
80,05 %

Вежбање 71,27 %

Анализирање и 
резонирање 

80,1 %

Резимирање 79,23 %
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3. Тип Ф

Социјални
Поставување прашања 79,5 %

76,25 %

Соработување со 
соговорници 

78,15 %

Развивање културна свест 74,1 %
4.  Тип Ц

Компензациски Парафразирање 94,9 %

68,3 %

Гестикулирање 75,05 %

Измислување на зборови 43,8 %

Погодување 59,45 %
5. Тип А

Мемориски
Визуелни 65,72 %

              

  68,41 %
Аудиторни 47%

Перцептивни 92,53 %
6. Тип Е 

Афективни Редуцирање на 
анксиозност

53,2 %

 56,31 %
Само-охрабрување 75,05 %

Емотивна состојба 40,7 %

Како што може да се забележи од табела 2, стратегиите се распоредени по 
следниот редослед: метакгонитивни, когнитивни, социјални, компензациски, 
мемориски и афективни стратегии. Колку е повисок просечниот резултат, 
толку е поголема тенденцијата студентите да ја користат стратегијата. Оттука, 
најкористена стратегија е метакогнитивната (93,26 %) што се однесува на фактот 
дека студентите се најдобри во организирањето, планирањето, фокусирањето и 
оценувањето на успехот, вклучително и следење на грешките и анализирање 
и утврдување на сопствениот начин на учење. Меѓутоа, најмалку користена 
стратегија е афективната (56,31 %), што покажува дека студентите се со низок 
степен на самоохрабрување или позитивна мисла, слаба контрола врз своето 
расположение, нивото на вознемиреност, своите емоции, ставови и мотивации, 
и (не)способноста да се справат со нив и да разговораат за истите. По деталната 
и постапна анализа на одговорите на испитаниците, т.е. на резултатите за секоја 
од поткатегориите на стратегиите, може да се заклучи дека во ова истражување 
учествувале корисници на директните и корисници на индиректните стратегии. 
Тоа значи дека не можеме да потврдиме дека студентите користат исклучиво 
директни или индиректни стратегии. Најчесто (со највисок процент на 

СТРАТЕГИИ ПРИ УСВОЈУВАЊЕ НА ШПАНСКИ ЈАЗИК (Ј3) 
КАЈ СТУДЕНТИ СО АНГЛИСКИ ЈАЗИК (Ј2)  



 212

употреба, поточно 93,26 %) се употребуваат метакогнитивните стратегии кои 
припаѓаат во групата на индиректни стратегии. Нешто помал процент (80,05 %) 
се забележува кај когнитивните, кои пак, припаѓаат на директните стратегии, 
додека на трето место ги забележуваме социјалните стратегии (со 76,25 %), кои 
повторно припаѓаат на индиректните. Според ова може да се констатира дека, 
при усвојувањето на странски јазици, сите стратегии се значајни и важни и пред 
сè неопходни за да имаме солидни резултати и одличен успех кај студентите, 
без разлика колку често се користат и која од нив се преферира.

 
Заклучок
Целта на ова истражување е да се прикаже употребата  на стратегиите 

за изучување на странски јазик, во случајот шпански кој се изучува како втор 
странски јазик по англискиот. Важно е да се напомене дека самиот инструмент, 
т.е. прашалникот беше даден на оригиналниот јазик – англиски, што не 
претставуваше никаков проблем за студентите. Тие немаа никакви потешкотии 
или пак колебања за значењето на прашањата и затоа навремено го пополнија 
и доставија прашалникот, што докажува дека секој од нив го владее англискиот 
јазик на доволно високо ниво за да нема потреба да бара дополнително 
образложение. Истражувањето покажа дека студентите од Катедрата за 
англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет при УГД – Штип ги 
користат сите стратегии, како и сите нивни поткатегории при усвојувањето на 
шпанскиот јазик. Во однос на видот, категоријата и зачестеноста  забележавме 
честа примена и на директните и на индиректните стратегии. Студентите, имаат 
тенденција да користат индиректни стратегии со висок процент на зачестеност 
и тоа најмногу метакогнитивни и социјални стратегии, како и когнитивни 
како дел од групата на директните стратегии. Така, првото место за најчесто 
користена стратегија го заслужи метакогнитивната стратегија (со највисок 
процент на употреба, поточно 93,26 %) која спаѓа во групата на индиректни 
стратегии. Од истата група, т.е. од групата на индиректни стратегии, поточно 
од социјалната стратегија, беше „освоено“ третото место (со 76,25 %), додека 
пак, второто место на зачестеност (со 80,05 %) ѝ припадна на когнитивната 
стратегија, која всушност е поткатегорија на групата директни стратегии. 

Анализата покажа дека студентите кои го изучуваат шпанскиот јазик како 
втор странски јазик, по англискиот, се корисници со високо ниво на употреба 
на стратегиите, со средна вредност на употреба 4,01. И покрај високиот 
процент на употреба на стратегии, сепак мора да се земат превид и стратегиите 
кои студентите ги користат поретко, посебно мемориските и афективните 
стратегии. Недоволното користење на овие две стратегии може да влијае 
негативно врз ефективното следење и учење на нови содржини, особено ако 
мемориските се на пониско ниво, или пак да доведе до целосно обесхрабрување 
на ученикот, а со тоа и загуба на интересот за учење и совладување на нови 
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наставни содржини, во случај да не се користат афективните стратегии, т.е. да 
не се дискутира на разни теми и лични ставови и мотивации.  

Од високиот процент на употреба на когнитивните и компензациските 
стратегии, може да се заклучи дека студентите кои го изучуваат шпанскиот јазик 
(Ј3), ги користат овие стратегии за да „побараат помош“ од англискиот јазик 
(Ј2), поради јазичната блискост и можноста за трансфер на знаења и стратегии 
од еден јазик на друг, со цел полесно и поефикасно усвојување на шпанскиот 
јазик. 

За крај, би заклучиле дека имплементирањето на стратегиите за изучување 
на трет, т.е. следен јазик го олеснува и подобрува процесот на учење и 
придонесува во успешното совладување и подобрување на изучуваниот јазик, 
без разлика која од стратегиите и поткатегориите преовладува. 
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