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УДК 81'246.3                                                                                                      Стручен труд                                                                                                       
Professional paper 

 

УЛОГАТА НА АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК (Ј2) ПРИ 
УСВОЈУВАЊЕ НА ШПАНСКИОТ ЈАЗИК (Ј3) ОД СТРАНА НА 

МАКЕДОНСКИ СТУДЕНТИ   

Марија Тодорова1 

 
 1Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип 

marija.todorova@ugd.edu.mk 
 

 
Апстракт.  Во овој труд се анализира улогата на англискиот јазик (Ј2) при усвојвање на 
шпанскиот јазик (Ј3) од страна на македонски студенти. Ова истражување е продолжение и 
дополнување на истражувањето спроведено и анализирано во трудот објавен во меѓународното 
списание „Палимпсест“ под наслов „Усвојување на шпанскиот јазик како трет јазик кај 
македонските студенти“. Во истражувањето учествуваат студенти од Универзитетот „Гоце 
Делчев“ - Штип, Република Македонија, кои изучуваат шпански јазик само една година, 
почнувајќи од почетно ниво и студенти кои го изучуваат 3 години. Прв јазик на сите студенти 
им е македонскиот, втор (Ј2) им е англискиот, а шпанскиот им е трет јазик (Ј3). За потребите на 
истражувањето беше спроведена анкета со цел да се добие информација за учесниците и 
нивното претходно знаење на јазикот, како и за способноста за пренесување на нивните знаења 
и вештини од еден јазик на друг. Резултатите од ова истражување ќе бидат детално 
продискутирани подолу.   
 
Клучни зборови: усвојување на трет јазик (Ј3), трансфер, англиски јазик, македонски јазик, 
шпански јазик 

 
 

THE ROLE OF L2 ENGLISH IN L3 SPANISH 
ACQUISITION BY MACEDONIAN LEARNERS 

Marija Todorova1 

 
1Faculty of Philology, Goce Delcev University, Stip, Macedonia 

marija.todorova@ugd.edu.mk 
 
 

Abstract. This study examines the role of English (L2) in Spanish (L3) acquisition by Macedonian 
learners. This research is a continuation and it complements the research conducted and analyzed in 
the paper “Acquisition of Spanish as a third language by Macedonian learners” published in the 
international journal “Palimpsest”. The sample of this study consists of a first and a third year students 
of Spanish at the University “Goce Delcev” – Shtip, Republic of Macedonia. They all have 
Macedonian as L1, English as L2 and Spanish as L3. The data include beginning and 
advanced learners of Spanish as a third language. A questionnaire was used to collect data on the 
students' language learning background and to present the ability to transfer their knowledge and skills 
from one language to another. The findings will be discussed in further detail in this paper.  
 
Key words: third language (L3) acquisition, transfer, English, Macedonian, Spanish. 
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Вовед 
Процесот на усвојување на трети јазици и многујазичната настава се дел од многу 

истражувања. 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). Од голема важност е дали едно лице владее 
само еден или повеќе јазици, т.е. дали е двојазична или повеќејазична личност, пред 
да започне со учењето на следниот јазик бидејќи сите веќе научени јазици, различни 
од првиот јазик, влијаат врз изучување на следните јазици. Научниците и лингвистите 
се обидуваат да појаснат до кое ниво говорителот треба да го познава јазикот за да се 
вброи во групата на двојазични или многујазични личности“, а потоа и да ги откријат 
и дефинираат местото и улогата на првиот странски јазик (Ј2) во процесот на 
усвојување на вториот странски јазик (Ј3). Тие порано имале дијаметрално спротивни 
ставови кои секако веќе не се издржани. Првиот е дека „вистински“ двојазични т.е. 
многујазични личности се оние кои имаат „полно“ познавање на јазиците. Другиот 
пак е, дека дури и минимални познавања на јазикот се доволни за да личноста се 
смета за двојазична. Но, што значи „полно“ познавање на јазикот? И дали може да се 
тврди дека некој целосно познава повеќе од еден јазик? Според Блумфилд (Hamers 
and Blanc 2000: 6) двојазичноста е „владеење на два јазика до степен на владеење на 
роден“, а според Хауган (Haugen, цит. од Aronin, L., & Hufeisen, B. 2009: 19) „до 
степен кога говорителот на еден јазик, може да произведе полни и осмислени 
реченици на друг јазик. Освен претпоставката дека мајчиниот јазик (Ј1) има 
доминантно место во процесот на учење на трети јазици, истражувањата покажуваат 
дека Ј21 исто така зазема значајно место и има големо влијание врз усвојувањето на 
Ј32.   

Методи на истражување 
Во овој дел од трудот се опишуваат организацијата и спроведувањето на 

емпириското истражување: избор на учесниците во истражувањето, опис на процесот 
на собирање податоци и методите за анализа на истите и анализа и резултати од 
истражувањето.  

 
Учесници 
Во истражувањето учествуваа студенти од прва и од трета година на Катедрата 

за англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип. Од двете групи беа избрани по 10 од вкупниот број на студенти кои 
го имаат избрано шпанскиот јазик како втор странски јазик. Групата студенти од прва 
година која учи шпански јазик е составена од вкупно 45 студенти т.е. во 
истражувањето учествуваат околу 25%, а групата пак од трета година е составена од 
15 студенти, што значи дека во истражувањето учествуваат околу 60%. Студентите од 
прва година учеле шпански јазик само два семестри, а студентите од трета година го 
учеле шест семестри. Учесниците беа одбрани по случаен избор а нивото на 
познавање на англиски и на шпански јазик не беше проверено. Сепак, според 
наставниците, степенот на владеење на англискиот јазик на студентите како целина е 
на ниво Б2 и ниво C1, а степенот на владеење на шпанскиот јазик е ниво А2 и ниво Б2. 
Треба да се земе предвид дека голем дел од студентите учеле англиски јазик во 
основно и во средно училиште, но со шпанскиот јазик се среќаваат за прв пат односно 
почнуваат од почетно ниво. 

                                                           
1 Ј2 – прв странски јазик (во нашиот случај тоа е англискиот јазик). 
2 Ј3 – втор странски јазик т.е. шпанскиот јазик во нашето истражување. 

Марија ТОДОРОВА
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Материјали и инструменти 
За потребите на ова истражување беше спроведена анкета како продолжение и 

дополнување на претходно истражување, анализирано во трудот објавен во 
меѓународното списание „Палимпсест“ под наслов „Усвојување на шпанскиот јазик 
како трет јазик кај македонските студенти“. Прашањата и одговорите се дадени на 
англиски јазик, а анкетата содржи вкупно 20 прашања кои се однесуваат и се поврзани 
со текстот на шпански јазик користен како инструмент во претходното истражување. 
Анкетата е делумно стандардизирана односно прашањата и нивната последователност 
се дадени однапред. По содржина, анкетата содржи прашања на кои испитаникот 
треба сам да ги конструира одговорите и да даде свои мислења. По форма, пак, првите 
три прашања се воведни и отворени или слободни т.е. од испитаниците се бара тие 
сами да дадат одговор во слободна форма, а останатите прашања се затворени и 
мешани т.е. алтернативни (да/не одговори) и скалирани (дадени се повеќе одговори на 
скала 1-5).  
 

Процедура 
Анкетирањето како и тестирањето на студентите беше презентирано и 

спроведено како дополнителна активност по завршувањето на задолжителните задачи 
на час и затоа не беше побарана согласност од студентите за учество во 
истражувањето. Анкетата е спроведена во времетраење од 15 минути и како што веќе 
споменавме го надополнува истражувањето т.е. ги надополнува информациите и 
резултатите добиени од тестирањето на студентите од двете групи. Иако беше 
спроведено анкетирање на сите студенти и тоа веднаш по тестот, сепак за потребите 
на истражувањето, беа земени предвид само прашалниците на оние студентите чии 
што тестови беа одбрани по случаен  избор.  

Анализа на податоците и резултати од истражувањето 
Како што веќе беше споменато, анкетата е вториот инструмент кој се користи за 

целите на ова емпириското истражување, содржи 20 прашања и ги надополнува и дава 
појасна слика за резултатите од тестирањето во однос на трансферот и употребата на 
претходните знаења и вештини по англиски јазик при изучување на шпански јазик. 
Сите податоци беа анализирани повеќекратно со цел да се зголеми објективноста и 
валидноста на резултатите, а со тоа и на самото истражување. Во продолжение ги 
анализираме анкетните прашалници и резултатите од анкетирањето ќе бидат 
прикажани за секоја група одделно.  

Првите три прашања се воведни прашања кои обезбедуваат општи информации 
за студентите т.е. од кој универзитет доаѓаат и колку семестри ги изучуваат 
англискиот и шпанскиот јазик. 

Прашањата од 4 до 8 се поврзани со тестот и се однесуваат на тоа во колкава 
мера студентите ги разбирале текстовите, особено оној на шпански јазик. Според 
анализата, со исклучок на тројца од трета година и еден од прва година, кои не биле 
сигурни за одговорот, сите останати студенти од двете групи позитивно одговориле 
на прашањата, т.е. дека го разбираат текстот, дека ја разбираат основната идеја и дека 
можат да одговорат на прашањата од тестот. 

Следните неколку прашања, односно прашањата од 9 до 12 се однесуваат на 
психичката состојба на студентите. Како тие се чувствуваат додека трае тестирањето 
со кое се проверува вештината на читање со разбирање  на англиски и шпански јазик 
и како се чувствуваат кога читаат текстови на шпански јазик. Да ги разгледаме 
прашањата одделно: 
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- “I feel fine during a reading comprehension test in English”. 
Сите учесници т.е. 100% од студентите од двете групи одговориле позитивно на 

ова прашање. 

- “I feel relaxed during a reading comprehension test”.   
По осум студенти од двете групи се чувствуваат пријатно за време на тестот за 

проверка на читање со разбирање. Од останатите, двајца не се чувствуваат пријатно и 
двајца не се сигурни за одговорот. 

- “I feel fine during a reading comprehension test in Spanish”. 
Повторно, по осум студенти од двете групи одговориле потврдно на прашањето, 

еден одговорил негативно, а двајца не се сигурни за одговорот. 

- “How do you feel when you read in Spanish?”   
На ова прашање 100% од студентите од трета година одговориле дека се 

чувствуваат добро, т.е. одбрале одговор “I feel fine”, додека пак кај студентите од прва 
година двајца одговориле дека размислуваат за соодветниот превод на англиски јазик 
– “I think about its translation in English”, а останатите осум студенти се чувствуваат 
добро. 
       Од тринаесетото прашање јасно се гледа дека повеќе од половина од студентите  
од двете групи успеале да разберат повеќе од 50% од текстот на шпански јазик, 
односно 7 студенти од прва година и 6 студенти од трета година. Остатанатите 
разбрале 50% од текстот и нема такви кои разбрале помалку од 50%.  
       Следните неколку прашања се клучни за нашето истражување, бидејќи тие се 
однесуваат на трансферот на знаење и вештини на студентите и нивните ставови во 
врска со тоа. Следува детален преглед на прашањата и анализа на одговорите: 

-   “Do you think English and Spanish are two related languages?” 
Повеќе од половината од студентите од двете групи сметаат дека англискиот и 

шпанскиот јазик се слични. 

-   “Do you think your knowledge of English helped you to understand better the 
Spanish text?” - If “YES”, please answer: What helped you the most: lexis, 
grammar or phonetics?” 

Како што можеше да се претпостави, поголемиот дел од студентите кои потврдно 
одговориле на прашањето се од прва година, т.е. девет од вкупно десет одбрале 
одговор “yes”, од кои осум студенти навеле дека лексичкото знаење од англиски јазик 
најмногу им помогнало за да го разберат текстот на шпански јазик. Ова покажува дека 
студентите ја препознале  јазичната блискост меѓу двата јазика во однос на лексиката. 
Исто така, повеќе од половина од студентите од трета година, вкупно седум, го делат 
истото мислење со студентите од прва година, двајца не се сигурни за одговорот, а 
еден не се согласува дека англискиот јазик му помогнал да го разбере шпанскиот. 

- “Do you feel more comfortable when reading in English than when reading in 
Spanish?” 

Одговорите на ова прашање индиректно ни покажуваат за кој од двата јазика 
студентите поседуваат повеќе знаење и вештини, т.е. кога студентите се чувствуваат 
„посилни“ и кога се чувствуваат попријатно, при читање на текст на англиски или на 
шпански јазик. Седум студенти од прва година се чувствуваат поудобно додека читаат 
на англиски јазик. Ова е разбирливо бидејќи тие поседуваат повеќе знаење и вештини 
по овој јазик. Што се однесува до студентите од трета година, половина од нив го 
делат истото мислење, а половина не се согласуваат со тоа. Се претпоставува дека тие 
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не се согласуваат, бидејќи сметаат дека поседуваат доволно знаење по шпански јазик, 
што им овозможува да се чувствуваат пријатно при читање на текст и на едниот и на 
другиот јазик. 

- “Were you able to transfer some of your reading styles and strategies or to use 
lexical transfer from English in order to improve your reading comprehension in 
Spanish?” 

        Очекувано беше дека студентите од прва година повеќе ќе го користат 
трансферот како една од стратегиите за целосно разбирање при читање на шпански 
јазик како втор странски јазик. Девет од нив ги користеле своето знаење и вештини по 
англиски јазик, додека од студентите од трета година, само пет. Повторно, 
објаснувањето е дека студентите од двете групи поседуваат различно ниво на знаење 
по двата јазика, т.е. поради тоа што студентите од трета година поседуваат повеќе 
знаење по шпански јазик, во споредба со студентите од прва година, тие немаат толку 
потреба за трансфер на знаење од англиски јазик.    

- “You often transfer your knowledge of English during the process of learning the 
Spanish as a third language”. 

       Со ова прашање повторно се потврдува информацијата добиена од претходното 
прашање. Соодносот на одговорите меѓу студентите од прва и студентите од трета 
година кои вршеле трансфер на претходно знаење и вештини е осум наспрема три. 
      Од последното прашање може да се разбере дека поголемиот дел од студентите од 
двете групи се согласуваат дека знаењата и вештините по англиски јазик помагаат и 
го олеснуваат процесот на читање со разбирање на шпански јазик.  

      Графиконот 1 ни дава јасна претстава за сè што беше разгледано, објаснето и 
сумирано до сега. Ги опфаќа прашањата од анкетниот лист, со исклучок на неколку 
кои, според мене, не влијаат врз резултатите на истражување. Важно е да се нагласи 
дека се земени предвид само позитивните одговори на студентите од двете групи. Во 
графиконот се споредени одговорите, односно по колку студенти од двете групи 
позитивно одговариле на секое од прашањата. 
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Графикон 1: Одговори на прашањата од анкетата на студентите од I и од III 
година 
 

Заклучок   
        Главната цел на ова истражување беше да се открие дали студентите го 
употребуваат првиот странски јазик (англиски) и какво е неговото влијание врз 
усвојувањето на вториот странски јазик (шпански), а притоа да се објасни врската и 
потенцијалната блискост меѓу двата јазика и можностите за трансфер на знаење и 
вештини од англискиот јазик при усвојувањето на шпанскиот јазик.  
      Од анализата на податоците и добиените резултати од анкетата можеме да 
заклучиме дека поради недоволно знаење и вештини по вториот странски јазик, во 
нашиот случај шпанскиот, студентите од прва година кои учеле шпански јазик само 
два семестри во поголема мера го користат своето претходно знаење и почесто вршат 
трансфер на лексичкото знаење во споредба со студентите од трета година, кои учеле 
шпански јазик шест семестри. Поради јазичната блискост меѓу двата јазика во однос 
на лексиката, студентите имаат тенденција да „трансферираат“ повеќе зборови слични 
по форма отколку зборови  слични по содржина. 
      Трансферот на претходно знаење и вештини при усвојувањето на следни јазици е 
од голема важност како за студентите така и за наставниците. Имено, ова би им било 
од голема помош на наставниците при подготвувањето и спроведувањето на 
многујазичната настава и затоа се надевам дека добиените резултати ќе ги мотивираат 
наставниците по странски јазици да посветат малку повеќе внимание на наставата, да 
се стремат да станат многујазични наставници и да користат учебни материјали, нови 
методи и активности кои, од една страна, ќе ги задоволуваат потребите на студентите 
и ќе го олеснуваат процесот на усвојување на јазикот а, од друга страна, ќе го 
потикнуваат развојот на многујазичноста. 
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