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Апстракт 

 

Стратегиите за читање се многу важен дел од наставата. Тие се свесни активности 

што учениците ги преземаат и што им го олеснуваат изучувањето на јазикот. Па 

токму затоа, во наставата може да се влијае за учениците подобро да се запознаат 

со тие стратегии, кои не функционираат изолирано една од друга, но како целина 

влијаат во генералното разбирање на текстот и неговата суштина. Постојат 

разновидни класификации на стратегиите за читање. Во овој труд ќе ја разгледаме 

класификацијата на Оксфорд, која се однесува на стратегиите за учење како 

целина, односно за сите четири јазични вештини според Европската референтна 

рамка на јазици, а ние ставаме акцент на оние што се поврзани со читањето. 

Главната поделба на стратегиите според оваа класификација е на директни и 

индиректни стратегии за учење. Директните стратегии директно влијаат врз 

дадената задача, односно ученикот учи со нивна директна примена врз јазикот. 

Директните стратегии ги опфаќаат мемориските, когнитивните и 

компензациските стратегии. Од друга страна, со индиректните стратегии 

ученикот учи странски јазик без директно да го вклучи јазикот, односно на 

индиректен начин влијаат врз конкретната задача. Тука спаѓаат 

метакогнитивните, афективните и социјалните стратегии. Сите групи на стратегии 

се делат понатаму на неколку подгрупи. И бидејќи примената на стратегиите 

може свесно да се испланира, сметаме дека треба да се влијае врз наставниците во 

планирањето на наставната дејност, што понатаму ќе креира успешни и спремни 

ученици.  

 

Клучни зборови: стратегии, директни, индиректни, наставник, ученик  

1. Вовед 

Вештината читање е често предмет на интерес и истражување. „Читањето е 

прецизен процес. Тоа вклучува точна, детална и последователна перцепција и 

толкување на буквите, зборовите, правилата и поголемите јазични единици“ вели 

Гудман (Goodman, 1967, стр.126). Пресли (Pressley, 2000) објаснува дека читањето 

е хиерархија на вештини, од процесирање на посебни букви и звуци, проследено 

со препознавање на зборови до способност за процесирање на текст. Со други 

зборови, разбирањето вклучува повеќе процеси од низок ред или процеси на ниво 

на збор како и повеќе процеси од висок ред или посложени процеси. Силберштајн 

(Silberstein, 1994) смета дека читањето е интерактивна врска помеѓу читателот и 

текстот, па оттука читањето е сложен когнитивен процес каде што читателот и 

текстот стапуваат во интеракција да креираат дискурс што ќе има значење. 
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Стратегиите за читање се многу важен дел од наставата. Тие ни откриваат како 

читателите влегуваат во интеракција со пишаниот текст и како се истите поврзани 

со разбирањето на текстот. Па оттука, првиот чекор на наставниците и 

научниците е да ги дефинираат подетално и попрецизно, за да можат да се сфатат, 

полесно да се применат и на крај да имаат полза и учениците во учењето и 

наставниците во успешна реализација на наставната дејност. 

 Андерсон (Anderson, 2003, стр. 3) ги дефинира стратегиите како „свесни 

активности што учениците ги преземаат за да го подобрат нивното учење на 

јазикот“. Стратегиите може да бидат видливи и да се набљудуваат. На пример, да 

се набљудува некој како фаќа прибелешки за да ги сфати информациите подобро. 

Од друга страна, стратегиите може да бидат и само умствени, на пример ученикот 

да размислува само што знае на дадената тема пред да го прочита пасусот во 

учебникот. Понатаму, Андерсон (Anderson, 2003) објаснува дека поради тоа што 

стратегиите се свесни активности, оној кој учи втор или странски јазик е активно 

вклучен во нивниот избор и во примената. Исто така стратегиите не 

функционираат изолирани една од друга, туку заеднички го градат процесот на 

успешно исполнување на задачата. И покрај тоа што можеме да ги дефинираме 

стратегиите засебно, сепак тие не функционираат изолирано една од друга.  

 Оксфорд (Oxford, 1990) вели дека зборот стратегија датира многу одамна, уште 

од античка Грција каде што терминот се поврзувал со уметноста војна. Односно, 

терминот се поврзувал со управувањето на трупи, воздухопловни сили или 

бродови. Денес терминот се поврзува со зборот тактика, што вклучува алатки што 

се користат за да се оствари некоја цел. Па така и тактика и стратегија означуваат 

планирање, натпреварување, свесно манипулирање и придвижување кон целта. Во 

образованието, стратегијата почнува да се користи во  смисла на стратегија за 

учење која помага во усвојувањето, потсетувањето, употребата и складирањето на 

информациите. Некои од овие стратегии се поврзани со директно учење од страна 

на ученикот. Затоа и се наречени директни стратегии за учење. Други 

придонесуваат во учењето индиректно, но многу моќно и се наречени индиректни 

стратегии за учење (Oxford, 1990, стр. 12).  

2.  Директни стратегии за учење 

 Како што веќе кажавме, со директните стратегии за учење, ученикот учи 

директно. Всушност, како што вели Чемот (Chamot, 2004) тие директно влијаат 

врз дадената задача, односно поврзани се со конкретната задача, како што се 

меморирање на нов вокабулар. Тука припаѓаат 3 групи на стратегии според 

Оксфорд и тоа: мемориски стратегии, когнитивни стратегии и компензациски 

стратегиите.  

 Мемориските стратегии се стратегии дизајнирани да му помогнат на ученикот да 

ги зачува новите информации во меморијата и да се наврати на нив подоцна 

(Oxford и Crookall, 1989, стр. 404). Оксфорд (Oxford, 1990, стр. 58) ги наведува 

следниве мемориски стратегии:  

- креирање на ментални врски; 

- примена на слики и звуци; 

- добро прегледување и 

- стапување во акција.  
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Креирањето на ментални врски понатаму се дели на неколку поткатегории и 

тоа групирање, асоцијации и користење на зборот во контекст (Oxford, 1990). 

Групирањето се поврзува со читањето на тој начин што кога се чита на втор или 

странски јазик се доаѓа до некои зборови што читателот ги групира, на пример ги 

знае нивните спротивни зборови или ги дели во групи на глаголи што означуваат 

движење и што не означуваат движење, или ги дели според тоа кои префикси или 

суфикси се користат. Асоцијациите при читањето може да се направат на пример 

ако ученикот чита текст на странски јазик и дојде до некој непознат збор, па го 

поврзува со истиот збор на неговиот мајчин јазик според некоја асоцијација или за 

да го запамети го поврзува со нешто што веќе го знае, може и да е сопствено име. 

Користењето на зборот во контекст е всушност при самото читање, зборот е веќе 

употребен во некој контекст што има значење. Доколку не е употребен во 

контекст, за таква примена не ни зборување бидејќи веќе споменавме дека 

вокабулар најдобро и најуспешно се учи во контекст. 

Примената на слики и звуци исто така се дели на повеќе поткатегории како 

користење на слики, семантички мапи, користење на клучни зборови и 

претставување на звуците во меморијата (Oxford, 1990). Добар начин да се 

запамети нешто што е прочитано е да се креира ментална слика за тоа.  Дури и 

апстрактните зборови како „добро“ и „зло“ може да се замислат како симболи и 

подобро да се запаметат. Семантичките мапи значат учениците да си креираат 

концепти и врски во главата откако ќе ги прочитаат новите зборови и на тој начин 

полесно да ги меморираат. Примената на клучни зборови се користи во два 

чекори. Прво, се зема некој нов збор што звучи слично во мајчиниот јазик. Второ 

се бара некоја визуелна слика и врска помеѓу зборот од странскиот и зборот од 

мајчиниот јазик. И четвртата категорија на преставување на звуците во 

меморијата значи дека кога ќе се прочита нов збор, за него не се прави визуелна 

туку звучна претстава. Овде исто така се користи и римата.  

 Единствената поткатегорија на доброто прегледување е структурирано 

прегледување (Oxford, 1990). Оваа техника означува прегледување и повторување 

на новите прочитани зборови на одредени интервали, прво за 15 минути, па 

понатаму на час, два итн.  

Стапувањето во акција вклучува три поткатегории и тоа примена на физичка 

реакција или одговор, примена на механички техники и користење на 

мемориските стратегии за навраќање (Oxford, 1990). Ова значи навистина 

физички да се примени новиот израз што ќе се прочита или физички да се 

исполни наредбата што е дадена на странскиот јазик. Втората поткатегорија значи 

ако ученикот добие картичка со нов збор, тој да ја напише дефиницијата на тој 

збор. И тие картички може да кружат низ учениците. И третата поткатегорија 

значи, информациите што учениците ги добиле преку читањето, да ги применат 

успешно во комуникацијата.  

Според Оксфорд и Крукел (Oxford & Crookall, 1989), когнитивните стратегии 

означуваат манипулација и трансформација на јазикот на некој директен начин на 

пр. расудување, анализа, фаќање прибелешки, функционална пракса во природна 

средина, формална пракса со структури и звуци итн. Оксфорд го наведува 

следниве когнитивни стратегии (Oxford, 1990, стр. 69): 

- вежбање; 

- примање и праќање на пораки; 
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- анализирање и расудување и 

- креирање на структури за инпут и оутпут . 

 Вежбањето всушност се состои од неколку поткатегории според (Oxford, 1990) и 

тоа повторување, формално вежбање со звуци и пишување, препознавање и 

примена на правила и дизајни, рекомбинирање и вежбање во природна средина. 

Во однос на читањето, повторувањето може да се примени со тоа што даден текст 

ќе се прочита неколку пати за различни цели. Втората поткатегорија во однос на 

читањето може да се примени ако се дадат повеќе текстови па ученикот со читање 

да ги спореди системот на пишување на англискиот јазик и неговиот мајчин јазик. 

Препознавањето и примената на правила и дизајни е корисно за читање со 

разбирање. Стратегијата на рекомбинирање во однос на читањето може да се 

примени со тоа што ќе се конструира значење на некои нови елементи што ќе се 

сретнат за време на читањето. И последната категорија на вежбање во природна 

средина не е многу поврзана со читањето, но може да се поврзе на тој начин што 

тоа што ќе се прочита ќе се доведе во врска со природната средина.  

Примањето и праќањето на пораки го сочинуваат две поткатегории  и тоа да се 

дојде до идејата брзо и да се искористат ресурси за примање и праќање на пораки 

(Oxford, 1990). При читањето, првата поткатегорија може да се примени за да се 

прочита точно тоа што треба да се прочита. Овде всушност може да се применат и 

техниките skimming и scanning. Втората поткатегорија овде значи дека читателот 

може да си ги искористи ресурсите што веќе му стојат на располагање за да ги 

разбере новите информации. Овде може да се користат речници, граматика, книга 

со фразеолошки изрази итн.  

Анализата и расудувањето, според Оксфорд (Oxford, 1990), имаат неколку 

поткатегории и тоа дедуктивно расудување, анализа на изразите, контрастивна 

анализа, преведување и трансфер. Дедуктивното расудување е всушност логично 

размислување, извлекување на хипотези според општи правила што му се познати 

на читателот. За да се разбере некој израз во новиот пишан текст, понекогаш може 

да помогне ако се раздвои на составните компоненти. Оваа постапка е вклучена 

во анализа на изразите. Контрастивната анализа учениците природно ја користат и 

вклучува анализа на елементите како звуци, зборови и изрази од странскиот јазик 

и нивните сличности и разлики со мајчиниот јазик. Преведувањето е корисна 

стратегија ако внимателно се користи, па учениците може да си го користат 

мајчиниот јазик како основа да го разберат странскиот јазик. Трансферот значи 

директно да се примени претходното знаење за да се забрза разбирањето на 

новото знаење по странски јазик. 

 Според Оксфорд (Oxford, 1990), креирањето на структури за инпут и оутпут ги 

вклучува следните поткатегории: фаќање прибелешки, сумирање и означување. 

Фаќањето прибелешки е доста корисна стратегија, но многу од учениците не ја 

применуваат правилно. Фаќањето прибелешки значи да не се користи како 

техника за пишување, туку да се прибележи она што се разбира, како напредна 

алатка. Сумирањето е кога учениците може да го сумираат она што го прочитале 

во нов инпут, што значи да потенцираат дека го разбрале. Означувањето може да 

биде доста корисно кога ќе се комбинира со другите стратегии како фаќањето на 

прибелешки и сумирањето. На тој начин се зголемува разбирањето.  

Третата група на директни стратегии се компензациски стратегии. Оксфорд и 

Крукел (Oxford & Crookall, 1989) велат дека овие стратегии се однесувања што се 
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применуваат за да се надомести за некое знаење што недостасува, како 

заклучување од контекстот или погодување, користење на синоними итн. Од 

компензациските стратегии може да се издвојат следните (Oxford, 1990, стр. 90): 

- интелигентно погодување и 

- надминување на ограничувањата во зборувањето и пишувањето. 

Според Оксфорд (Oxford, 1990), интелигентното погодување значи дека 

учениците го напуштаат претходното уверување дека треба да го препознаат или 

разберат секој збор пред да дојдат до целокупното значење. Овие стратегии се 

составени од следните поткатегории: примена на лингвистички насоки и примена 

на други насоки.  Под примената на лингвистички насоки се смета примената на 

претходно знаење од мајчиниот јазик, странскиот јазик или некој друг јазик за да 

се разбере она што се чита. Во примената на други насоки се сметаат насоки што 

доаѓаат од други извори кои не мора да се лингвистички. На пример, насоки може 

да дојдат од форми на обраќање, на пример прекар или титула, а тоа се социјални 

врски па оттука читателот може да добие повеќе информации за што станува збор. 

Следната група се стратегиите за надминување на ограничувањата во 

зборување и пишување. Овде припаѓаат следните поткатегории според Оксфорд 

(Oxford, 1990): користење на мајчиниот јазик, барање помош, користење на 

мимика и гестови, делумно или целосно избегнување на комуникација, избирање 

на темата, прилагодување или приближување на пораката, составување на нови 

зборови и заобиколување или употреба на синоними кои можат да си најдат 

соодветна примена и во читањето.  

3.  Индиректни стратегии за учење 

Како што веќе кажавме, индиректните стратегии за учење според Чемот 

(Chamot, 2004)  се оние кои на индиректен начин влијаат врз конкретната задача 

како што се планирање, управување итн. Тие овозможуваат учење на странскиот 

јазик без директно да го вклучат јазикот. И овде може да издвоиме три групи на 

стратегии и тоа метакогнитивни, афективни и социјални.  

Метакогнитивните стратегии, како што велат Оксфорд и Крукел (Oxford & 

Crookall, 1989), се оние однесувања со кои бараме фокус, го организираме, го 

планираме и го оценуваме сопственото учење. Тие се чекор пред когнитивните 

стратегии бидејќи ни овозможуваат контрола врз процесот на учење. Оксфорд ги 

наведува следниве метакогнитивни стратегии (Oxford, 1990, стр. 153): 

- барање фокус или центар на учењето; 

- организирање и планирање на сопственото учење и 

- оценување на сопственото учење. 

Да се најде фокусот или центарот на учењето не е особено важно само за 

читањето туку и за останатите три вештини (Oxford, 1990).  Без соодветни 

стратегии да се најде фокусот, учењето на странски јазик ќе доведе до забуна. 

Овде припаѓаат повеќе поткатегории како краток преглед и поврзување со 

материјалот што веќе ни е познат, посветување внимание и одложување на 

говорот со цел да се стави фокусот на слушањето. Првата поткатегорија означува 

правење на преглед на основните принципи и на материјалот за следната јазична 

активност што треба да следи и поврзување со она што веќе го знаеме. Ова се 

однесува и на запознавање со непознат вокабулар пред да се почне со читањето. 
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Посветувањето внимание е поврзано со насочено внимание и селективно 

внимание. Во врска со читањето, насочено внимание значи дека на учениците им 

се дава цел за читање пред да почне читањето и вниманието им е насочено кон таа 

цел. Во врска со селективното внимание, ќе им се даде некоја задача пред 

читањето, на пример табела што треба да ја пополнат и тие своето внимание ќе го 

насочат кон специфичните делови каде што можат да ги најдат информациите. 

Последната поткатегорија е стратегија што учениците намерно ја одложуваат, 

иако се изложени на англиски јазик и веќе имаат некое знаење, сепак не се 

подготвени да зборуваат, па за таа цел треба да ислушаат и прочитаат доста 

материјал на англиски јазик и да соберат храброст да почнат да зборуваат. 

Во организирање и планирање на сопственото учење има шест поткатегории и 

тоа: откривање на сé она што вклучува учењето на јазик, организирање, 

поставување на насоки и цели, утврдување на целта на дадената задача (целно 

читање на пример), планирање за јазичната задача и барање на можности за 

вежбање (Oxford, 1990). Првата поткатегорија се однесува на тоа да се разоткрие 

сé што сочинува учењето на јазик, па на тој начин учениците би биле и повешти 

во тоа. Тука може да помогнат книги или совети од наставникот. Организирањето 

значи правење на распоред, креирање на најдобра физичка средина, особено за 

читањето, многу е важна мирна и удобна околина. Поставувањето на насоки и 

цели е многу важно бидејќи многу поефикасно ќе се заврши некоја задача, пример 

поефикасно ќе биде читањето на текстот ако претходно е утврдено која е целта на 

читањето и се дадени задачите. Утврдување на целта на дадената задача е исто 

така поврзано со претходната стратегија, од тоа зависи и како ќе биде читањето и 

која техника ќе се искористи, пр. skimming, scanning итн. Планирањето на 

јазичната задача, при читањето, е особено важно и е поврзано со претходните две 

стратегии, а тоа значи дефинирање на општата природа на задачата и утврдување 

на одредените барања што ги налага задачата. И најпосле, барањето на можности 

за вежбање се однесува на сите јазични вештини, па и на читањето, доколку 

учениците сакаат да го зголемат нивото на владеење на јазикот секогаш треба да 

бараат можности за вежбање.  

Оценувањето на сопственото учење, според Оксфорд (Oxford, 1990), се 

однесува на набљудување на сопствените грешки и сопствениот целокупен 

прогрес и е поделено на две поткатегории и тоа: себе-набљудување и себе-

оценување. Првата се однесува на свесноста на учениците и на нивната 

способност сами да си ги утврдат грешките што ги прават, во нашиот случај при 

читањето. На пример, учениците имале некои претпоставки за текстот, па по 

читањето ќе утврдат дали нивните претпоставки биле точни, дали да ги прифатат 

или отфрлат. Втората категорија се однесува на тоа да се измери сопствениот 

прогрес во секоја од четирите вештини, во нашиот случај читањето. Овде 

учениците ја оценуваат својата професионалност, владеењето на јазикот, 

успешноста во разбирањето на текстот или брзината со која го читаат.  

Афективните стратегии, според Оксфорд и Крукел (Oxford & Crookall, 1989) се 

оние техники како себе-охрабрување или позитивна мисла, што им помагаат на 

учениците да добијат поголема контрола врз своите емоции, ставови и мотивации 

поврзани со учење на јазикот. Постојат следните афективни стратегии (Oxford, 

1990, стр. 163): 

- намалување на вознемиреност; 

- само-охрабрување и 
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- мерење на емотивната температура. 

Намалувањето на вознемиреноста е составено од неколку поткатегории и тоа: 

употреба на прогресивна релаксација, длабоко вдишување и медитација, употреба 

на музика и употреба на смеа (Oxford, 1990). Техниките дадени во првата 

поткатегорија се ефикасни за намалување на вознемиреноста, може да се 

применат во секоја вештина, во училницата или дома. Медитацијата всушност 

значи фокусирање на некоја ментална слика или звук со што ќе се намали 

вознемиреноста. Употребата на музика е корисно ако има некоја стресна задача 

што ученикот треба да ја направи. По десетина минути на релаксирачка музика, 

вознемиреноста ќе се намали. Исто и за смеењето, се вели дека е најдобар лек, а 

особено кога има вознемиреност при учење, со смеењето значително може да се 

намали.  

Само-охрабрувањето може да се исплати при учење на нов јазик, ако 

учениците навистина се трудат да ја задржат позитивната мисла. Според Оксфорд 

(Oxford, 1990) охрабрувањето се состои од три поткатегории и тоа давање на 

позитивни изјави, разумно преземање на ризик и наградување на самиот себе. 

Давањето на позитивни изјави што ќе влијаат на само-охрабрувањето може да се 

применат во секоја од четирите јазични вештини. Некои примери поврзани со 

читањето се: „Разбирам повеќе од што мислам“, „Добро внимавам“, „Читам 

побрзо отколку пред еден месец“, „Уверен и сигурен сум за мојот прогрес“, „ И да 

направам грешка е во ред, секој прави грешки“ итн. Разумното преземање на 

ризик не значи непотребно преземање на ризик, туку разумно, претходно 

испланирано и свесно. Наградувањето обично доаѓа од некој надворешен извор во 

форма на награда, пофалба од наставникот или некој сертификат. Но 

наградувањето на самиот себе за добро завршената работа може да биде значаен 

стимул. Од наградување на самиот себе може да биде гледање на омилена серија, 

шопинг итн.  

Мерењето на емотивната температура е многу корисно, бидејќи ученикот треба 

да биде свесен за своите сопствени ставови и мислења, да се обиде да се оддалечи 

од негативите мисли и да ги задржи позитивните мисли. Според Оксфорд (Oxford, 

1990) овде припаѓаат неколку поткатегории и тоа: да се слуша сопственото тело, 

употреба на чек-листа, пишување на дневник за учење на јазикот и зборување за 

чувствата со некој друг. Слушањето на сопственото тело е многу битно, но често 

се игнорира во сите четири јазични вештини. Чувствата на вознемиреност, 

тензија, страв, бес ги затегнуваат мускулите и влијаат на сите органи. Чувствата 

на среќа, возбуда, задоволство или го стимулираат организмот или имаат 

смирувачки ефект. Употребата на чек-листа може да се користи на различни 

начини за да се провери емотивната или општата состојба или да се поврзи со 

некоја конкретна задача или вештина. Во дневникот се опишуваат желбите, 

чувствата, идеите на ученикот кој учи странски јазик. Исто така овде може да се 

вклучи и специфичен дел кој ги опишува стратегиите што ученикот смета дека се 

ефикасни и неефикасни. Учењето на јазик е тешко и затоа е добро учениците за 

тој процес да зборуваат и со некој друг.  

Социјалните стратегии, како што велат Оксфорд и Крукел (Oxford & Crookall, 

1989), вклучуваат други луѓе во процесот на изучување на странски јазик. 

Примери се прашување, соработување со врсници или развивање на емпатија. 

Понекогаш погрешно се мисли дека социјалните стратегии се корисни само кај 

вештините слушање или зборување. Всушност, тие можат да се применат во 
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изучување на сите четири јазични вештини. Постојат следните социјални 

стратегии (Oxford, 1990, стр. 169): 

- поставување прашања; 

- соработување со другите и 

- сочувствување со другите. 

Кај поставувањето на прашања постојат две поткатегории и тоа: барање на 

објаснување или потврдување и барање на корекција (Oxford, 1990). При 

читањето, првата поткатегорија може да се примени ако ученикот чита некој 

пасус каде што не разбира некоја клучна фраза, па бара помош од друг, 

понапреден ученик или од наставникот да му ја објасни фразата пред да продолжи 

да чита. Втората поткатегорија е повеќе поврзана со зборување или пишување,  но 

може да се примени и кога не знаеме како се чита некој збор, да побараме помош 

или корекција од некој друг ученик или наставникот.  

Бидејќи јазикот од сите негови аспекти е социјален акт, соработувањето со 

други при учењето е многу важно, означува интеракција со врсници или други 

понапредни говорители на странскиот јазик што се изучува. Според Оксфорд 

(Oxford, 1990), постојат две поткатегории на оваа стратегија и тоа соработка со 

врсници и соработка со понапредни корисници на новиот јазик. Соработката со 

врсници значи заедно да се работи на некоја задача за постигнување на заедничка 

цел или награда. Иако читањето е главно индивидуална активност, може да се 

соработува на пример ако има читање како сложувалка или jig-saw што веќе го 

објаснивме. Соработката со понапредни корисници е добра кога учениците читаат 

нешто потешко, на пример стручни инструкции за нешто и им треба помош за 

некои термини од понапреден корисник.  

Сочувствувањето со другите, особено со припадници на заедницата каде што 

се зборува странскиот јазик е важен дел од изучувањето и разбирањето на 

странскиот јазик. Според Оксфорд (Oxford,1990) овде има две поткатегории и тоа 

развивање на разбирање на културата и свесност за мислите и чувствата на 

другите. Претходното знаење за културата каде што се зборува странскиот јазик е 

многу корисно на пример за подобро да се разбере кога нешто се чита на тој јазик. 

На запознавање на културата можат учениците да се поттикнат и надвор од 

училницата, со читање, истражување итн. Да се биде свесен за мислите и 

чувствата на другите при читање значи да се чита на различни нивоа како 

буквално, но и да се чита меѓу редови на тоа што авторот сакал да го каже.  

4. Заклучок 

Англискиот јазик е во основата на модерното живеење. Тој јазик веќе не 

претставува ни втор ни странски јазик, туку светски јазик. Со олеснувањето на 

пристапот на Интернет и можноста секаква информација да се добие, особено на 

англиски јазик, ги прави оние што не го владеат на некој начин хендикепирани. 

Англискиот јазик е основна вештина која треба да се владее за да се биде успешен 

во која било професија. Оттука и наставата по англиски јазик во основните и 

средните училишта е од неизмерно значење. 

Во овој труд, посебен акцент ставаме на стратегиите за учење според 

Оксфорд, прилагодени на читањето како една од четирите јазични вештини 

според Европската референтна рамка на јазици. Зборот стратегија историски се 
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користел во воена конотација, тоа бил планот за победа на непријателот и 

добивање на битката. Во нашиот случај, текстот ни е метафора за „непријателот“, 

а „добивање на битката“ би било успешно читање и разбирање на пишаниот збор. 

Правејќи ја разликата помеѓу вештина и стратегија, гледаме дека вештината е 

нешто веќе научено, што доаѓа автоматски, додека стратегијата е нешто што го 

планираме и применуваме. Па оттука, наставникот може многу да придонесе во 

активирање на тие свесни постапки кај читателите. 

Затоа даваме преглед на една интересна група на стратегии, кои им стојат на 

располагање на наставниците при планирање на наставната дејност. Може да 

заклучиме дека е неопходно да се делува на наставниците по англиски јазик. Тие 

треба да го отфрлат застарениот модел на настава по англиски јазик и да се 

движат во чекор со промените што настануваат, во едно глобално општество каде 

англискиот јазик се наоѓа во центарот. Со постојано вклучување на стратегиите за 

читање во училишниот час по англиски јазик, резултатите ќе бидат долгорочни за 

самите ученици. 
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