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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ УЏБЕНИКА ЕНГЛЕСКОГ 
ЈЕЗИКА СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА: 
КРИТЕРИЈУМИ АНАЛИЗЕ

Апстракт: Енглески језик струке важан је сегмент наставе енглеског језика, пр-
венствено због статуса који енглески језик данас има у свету и његове заступљености 
у свим видовима људске делатности. Енглески језик струке који се изучава у средњим 
стручним школама, посебно оним техничког усмерења, безразложно је стављен у други 
план и литература која се бави овим питањем је незнатна. Један од важних елемената 
наставе енглеског језика у средњим стручним школама је уџбеник, чији садржај треба да 
одражава циљеве и исходе учења. Циљ овог рада је да се укаже на важност уџбеника за 
наставу енглеског језика у средњим стручним школама техничког усмерења и на значај 
и циљ анализе уџбеника. Уџбеник, као важан део планирања и извођења наставе, треба 
да je у складу са потребама ученика. Рад указује на постојеће теорије анализе уџбеника 
заступљене у релевантној литератури а које се могу применити у контексту образовања 
у Србији. Такође, дате су препоруке о могућим критеријумима који се могу применити 
при анализи уџбеника.

Кључне речи: енглески језик струке, уџбеник, средња стручна школа, анализа, кри-
теријуми.

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Средње стручне школе имају за циљ образовање будућих стручњака 
од којих ће се неки након завршетка школовања укључити у тржиште рада, 
а неки наставити школовање на вишем нивоу. Захтеви савременог друштва 
намећу потребу да се, поред професионалних, усавршавају и оне ништа мање 
важне вештине које употпуњавају слику стручњака оспособљених да се ухва-
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те у коштац са свим изазовима једне професије. Овде се првенствено мисли 
на вештине из области информационих технологија и познавања енглеског 
језика. Кретања на светској сцени, у економском и сваком другом погледу, 
намећу потребу за ширењем и усавршавањем знања из наведених области, те 
су оне нераскидиви део готово сваке струке и њихова вредност је изједначе-
на са професионалним вештинама. У циљу унапређења пословања, размена 
идеја и искустава у пословном свету, познавање енглеског језика струке је 
нешто што се само по себи подразумева јер се енглески језик струке „користи 
првенствено као средство за преношење информација од стране стручњака у 
некој професији или научној дисциплини” (Савић 2006).

Енглески језик струке (ЕЈС)1 (English for specific purposes) приступ је у 
настави енглеског језика који прати потребе ученика које се односе на упо-
требу језика у оквиру струке за коју се школују. Језичке потребе у контексту 
ЕЈС односе се на потребе одређене заједнице људи које везују заједнички 
интереси. Другим речима, свака струка има себи својствен начин на који 
испољава идеје а које остварује путем језичке комуникације. Овде се под-
разумевају и разлике које управо и условљавају употребу енглеског језика 
струке. Брајтон (1980: 174) између осталог каже да је један од разлога учења 
енглеског језика на нивоу средње школе и то што је учење језика пропи-
сано законом дате државе. Ово је случај и са Србијом, где је настава стра-
ног, односно енглеског језика дефинисана првенствено Законом о средњем 
образовању (Службени гласник РС, бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018), а када 
су у питању циљеви, исходи, наставни материјал и слично, Правилником о 
плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у струч-
ним и уметничким школама (Службени гласник РС ‒ Просветни гласник, бр. 
3/2015 од 7. 5. 2015. године)2. Развој деце огледа се и у процесу образовања 
„као резултат интеракције њихових развојних карактеристика и особености 
система знања који ученици стичу посредством уџбеника као основне школ-
ске књиге” (Влајковић Бојић, Стевановић 2017). За наставу енглеског језика 
у средњим стручним школама техничког усмерења од кључне су важности 
уџбеници, који у овом контексту играју двоструку улогу ‒ они су носиоци ин-
формација о језику и информација о самој струци. Настава енглеског језика 
струке сложени је процес и укључује три кључна фактора: ученике, настав-

1 У радовима (Ћукић 2017; Ђолић 2013; Игрутиновић 2011; Игњачевић 2008) на срп-
ском језику из области страног језика струке присутни су разни називи: језик струке, стручни 
језик, језик за посебне намене. Сви наведени називи су преводи назива English for specific 
purposes који се користи у литератури на енглеском језику. За потребе овог рада користићемо 
термин енглески језик струке, односно скраћеницу ЕЈС.

2 Овде се мисли на средње стручне школе техничког усмерења, где енглески језик при-
пада групи општеобразовних предмета, а што је дефинисано Чланом 2 Правилника о општим 
стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања 
у делу општеобразовних предмета, Службении гласник РС, бр. 117/2013.
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нике и наставни материјал. Наставни процес испољава се у интеракцији коју 
остварују ученици и наставници, наставници и наставни материјал и ученици 
и наставни материјал. Оваква реализација односа је комплексна, а њен резул-
тат се огледа у нивоу постигнутог знања енглеског језика (Ђолић 2013: 40).

Уџбеници су неизоставни део наставе и они одређују садржај, начин, 
као и смер у којем се настава језика одвија (Мекграт 2002; Бирд 2001). Они 
су садржајно креирани тако да прате наставни план и програм и омогућавају 
одржавање континуитета наставе. И поред несумњивих могућности примене 
ИТ средстава и наставног материјала другог типа, улога уџбеника у наста-
ви језика је неоспорна. Међутим, поставља се питање да ли су уџбеници 
енглеског језика који се користе у настави у средњим стручним школама 
техничког усмерења адекватни за сврху којој су намењени. Овде се првен-
ствено мисли на усклађеност садржаја уџбеника енглеског језика са потре-
бама ученика, односно струке за коју се школују, то јест на питање да ли 
уџбеник садржајно испуњава потребе ученика од којих се очекује да знање 
из енглеског језика стечено у средњој стручној школи примене на радном 
месту или у даљем школовању.

Да би се избегле овакве дилеме и да би један уџбеник енглеског језика 
могао да носи епитет погодног уџбеника који ће у потпуности бити у складу 
са потребама ученика, односно струке, неопходно је извршити анализу уџ-
беника у циљу постизања ефикаснијег и продуктивнијег наставног процеса 
и исхода учења. Циљ овог рада је да се укаже на потребу спровођења ана-
лизе уџбеника, као и на светске трендове у погледу критеријума и одабира 
уџбеника. Анализом релевантне литературе утврђено је да је анализа уџбе-
ника углавном спровођена у погледу уџбеника енглеског језика струке који 
се користе на нематичним факултетима (Јерковић 2017; Стојковић, Ђурић 
2011; Тасић 2009). Уџбеницима енглеског језика за средње стручне школе 
техничког усмерења није посвећена никаква пажња, те је потреба за анали-
зом и утврђивањем подобности уџбеника више него нужна.

2. УЏБЕНИК У КОНТЕКСТУ СРПСКЕ3 ОБРАЗОВНЕ 
ПОЛИТИКЕ

Уџбеник, као основно дидактичко средство, представља неизоставни 
део планирања наставе и игра значајну улогу у обликовању процеса наставе 

3 Имајући у виду да је истраживање спроведено у овом раду иницирано увидом у уџ-
бенике енглеског језика који се користе у настави у средњим стручним школама техничког 
усмерења на Косову и Метохији, које раде под окриљем Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, препоруке дате у овом раду односе се на све средње 
стручне школе техничког усмерења у Србији, укључујући и оне на Косову и Метохији, којих 
има укупно 12. 
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и учења. Напредак на техничко-технолошком пољу условио је појаву и развој 
нових дидактичких материјала, чија примена заузима значајно место у наста-
ви и у зависности од примене и приступа може да олакша посао и наставници-
ма и ученицима. Овде подразумевамо употребу информационих технологија 
у настави језика, што поред аудио-визуелних наставних средстава укључује 
и е-дидактички материјал4. У нашем случају, обично се говори о уџбенич-
ком комплету који поред уџбеника обухвата радну свеску и мултимедијални 
ЦД, као аудио-визуелну допуну садржаја уџбеника. Сви елементи уџбенич-
ког комплета треба да буду усаглашени са наставним планом и програмом, 
односно циљевима и садржајима и да буду производ истог аутора и издавача 
(Кончаревић 2002: 74).

Употреба уџбеника у настави у Србији прописана је Законом о уџбе-
ницима (Службени гласник РС, бр. 27 од 6. 4. 2018), Правилником о стан-
дардима квалитета уџбеника (Службени гласник РС, бр. 42 од 22. 4. 2016. и 
бр. 45 од 13. 6. 2018) и Правилником о плану уџбеника (Службени гласник 
РС ‒ Просветни гласник, 9/2016-161, 10/2016-276 (исправка), 10/2017-51, 
11/2019-206). До 2009. године, када је усвојен први Закон о уџбеницима,5 
Завод за уџбенике и наставна средства био је једини државни издавач уџбе-
ника у Србији. Отварање тржишта за нове издаваче значило је, у то време, да 
ће бити понуђена квалитетнија наставна средства, услед конкурентности на 
тржишту, где се гаранција опстанка огледа у квалитету понуде.

Глобални план и програм наставе енглеског језика у средњим струч-
ним школама дефинисан је Правилником о плану и програму образовања и 
васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (Слу-
жбени гласник РС ‒ Просветни гласник, бр. 3/2015 од 7. 5. 2015. године). 
Уџбеник мора бити у складу са препорукама дефинисаним у Правилнику, 
којим су одређене тематске области које се прожимају кроз све године учења 
и обухватају теме из свакодневног живота, рада, вршњачка питања, научна 
достигнућа и слично. Правилник, такође, препоручује да стручна тематика 
која се обрађује на страном језику прати исходе стручних предмета и буде 
у корелацији са њима. Дакле, уџбеник мора да садржи тематске области на-
ведене у Правилнику, зато што на основу уџбеника наставници састављају 
годишњи, односно месечни и недељни план и програм наставе. Уџбенике на-
ставници бирају са листе одобрених уџбеника коју прописује Министарство 

4 „Електронски наставни материјали су садржаји намијењени коришћењу у образова-
њу за учење и поучавање, а похрањени су на рачунару, неком електронском медију или су 
објављени на интернету. Могу се користити у настави, као и за самостално учење” (Солаковић 
2013: 429).

5 Нови Закон о уџбеницима усвојен је 2018. године, као потреба да се унапреде, де-
финишу и поједноставе постојеће процедуре које се тичу побољшања ефикасности процеса 
одабира уџбеника, као и квалитет уџбеника (Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја, Република Србија 2018: 36).
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просвете, науке и технолошког развоја. Уџбенике одобрава Министарство 
образовања, науке и технолошког развоја, које и издаје Каталог одобрених 
уџбеника. Листа одобрених уџбеника се редовно ажурира. Закључујемо да је 
избор уџбеника који ће се користити у настави одговорност наставника и да 
зависи од критеријума који они постављају. Једном одабран уџбеник остаје 
у употреби за све године учења.

Сам процес израде уџбеника, од одабира аутора до добијања финал-
ног производа, почиње од наставног плана и програма страног језика који 
прописује Министарство просвете, а у складу са Правилником о стандарду 
квалитета уџбеника (Службени гласник РС, бр. 42 од 22. 4. 2016, бр. 45 од 
13. 6. 2018), издавачке куће ангажују ауторе за израду уџбеника и других 
наставних средстава. Садржај уџбеника мора да прати савремена кретања из 
области које план и програм прописује и да поспешује развој комуникатив-
них вештина ученика, у складу са потребама. Међутим, пракса показује да 
су уџбеници који се користе у настави енглеског језика у средњим стручним 
школама често застарели, да садржаји не прате светске трендове и да су че-
сто нефункционални. У прилог овоме, како тврди Ђолић (2013: 33), иде и 
чињеница да је анализа уџбеника страних језика код нас указала на веома 
мали напредак у погледу модернизације и усавршавања, како наставног про-
цеса тако и уџбеника, и њиховог усклађивања са светским захтевима који 
одређују место и значај страног језика у настави. Такође, промене које се 
дешавају на пољу занимања утичу на школске системе стручног образовања, 
те се граница која постоји између школе и пословног света постепено брише 
(Комненовић 2016). Другим речима, да би из света школе ученици несметано 
приступили свету рада, школа мора да им понуди садржаје који су блиски 
струци, укључујући и садржаје енглеског језика за потребе струке.

Настава енглеског језика у Србији усмерена је на проблеме које држав-
не институције које се баве питањем образовања сматрају важним, притом 
не придајући много значаја истраживањима која овом проблему приступају 
са аспекта праксе (Ђолић 2013: 34). Другим речима, образовне политике у 
Србији, посебно када је у питању енглески језик струке, углавном су одраз 
ставова и мишљења институција одговорних за планирање наставе, без много 
увида, консултација и сагледавања ситуације на терену. Овакав приступ, што 
се показало годинама уназад, фокусиран је пре свега на задовољење форми, 
а да се притом не води рачуна о потребама главних актера реализације обра-
зовних политика.
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3. УЛОГА УЏБЕНИКА У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
СТРУКЕ

Лингвисти који се баве питањем улоге уџбеника у настави енглеског 
језика струке сагласни су да је уџбеник основни наставни материјал који се 
користи у наставном процесу (Макевић 2001; Канингсворт 1995; Хачисон, 
Торес 1994; Нунан 1991). Уџбеници енглеског језика струке морају садр-
жајно да буду у складу са струком, односно занимањем за које се ученици 
школују, односно уџбеник мора да садржи све оне елементе језика који су 
неопходни за примену енглеског језика за потребе струке. Ричардс и Роџерс 
(2014) указују да су уџбеници креирани тако да њихов садржај одражава 
поступност у представљању језичких задатака ‒ од једноставнијих ка сло-
женијим.

Уџбеник је најпогоднија форма презентовања наставног материјала јер 
доприноси постизању конзистентности и трајности знања, при чему ученици 
стичу утисак постојања компактног система, кохезије и напредовања у учењу, 
а наставницима олакшава припрему за наставу и оцењивање знања ученика 
(Томлисон 2001). Сличног става су и Хачисон и Торес (1994) који сматрају 
да су уџбеници носиоци промена и да имају важну улогу у иновативном 
приступу настави. Они указују да се промене уводе постепено, у складу са 
наставним планом и програмом и притом олакшавају рад наставника, омо-
гућавајући им да буду сигурнији у свој рад јер им је на располагању припре-
мљен материјал за извођење наставе. По њиховом мишљењу, улога уџбеника 
у настави енглеског језика је од великог значаја посебно за ученике који се 
по први пут сусрећу са одређеном тематиком, као што је случај са језиком 
струке. Наиме, укључивање тема из области струке у наставу енглеског језика 
омогућава да ученици активно учествују у активностима које истовремено 
захтевају примену знања из струке и знања из енглеског језика дате струке 
(Савић 2013).

Улога уџбеника у настави енглеског језика струке је вишеструка и може 
имати неколико функција. По мишљењу Канингсворта (1995: 7), уџбеник је 
главни извор наставног материјала и језичких вежби које за циљ имају уна-
пређење комуникативних вештина ученика; уџбеник одражава наставни план 
и програм и на тај начин олакшава наставницима планирање и спровођење 
наставе. Поред тога, сврсисходност уџбеника у настави језика представља 
најефикаснији начин примене наставног материјала јер, између осталог, на-
ставницима даје више времена да се припреме за час, садржи унапред одре-
ђене активности и даје конкретне примере напредовања наставног процеса 
(Гарингер 2002). Ипак, мора се имати на уму да, иако уџбеници у већини 
случајева представљају испуњење смерница задатих у наставном плану и 
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програму, наставници су ти који одлучују који ће уџбеник користити у на-
стави и на који начин ће га користити (Андерсон, Томкинс 1983).

Галфман и сарадници (2004) сматрају да уџбеници имају улогу по-
средника у настави и указују да је њихова сврха, између осталог, да под-
стакну ученике на конструктивно размишљање и прихватање нових сазнања, 
да покрену нова питања за размишљање и дискусију и да садрже активне, 
креативне и вишеструке информације. Ученицима су доступни многи извори 
информација и ако су уџбеници садржајно монотони и незанимљиви онда ће 
их и ученици тако доживети. Интересантни уџбеници развијају радозналост 
и занимање за предмет учења (Мик 2000: 17). Такође, садржај уџбеника може 
мотивисати ученике за даље учење и усавршавање знања језика (Рамхавати 
2018; Савић 2006).

Иако претходно наведени ставови говоре у прилог употреби и важно-
сти уџбеника у настави језика, постоје и супротни ставови који улогу уџбени-
ка у настави језика не сматрају толико важном, првенствено из разлога што 
уџбеници умањују улогу наставника, чиме се нарушава квалитет саме наста-
ве6. Неодговарајући и неприкладни садржаји у односу на стварне потребе 
ученика, односно изузимање елемената учења језика важних за дату струку, 
неуравнотежено представљање задатака, активности које демотивишу или не 
прате иновације у струци ‒ неки су од разлога који не иду у прилог употреби 
уџбеника у настави (Грејвс, Ксу 2000: 54). Уџбеник је креиран као једини 
извор информација, при чему су ученици упућени само на једну перспективу 
дате проблематике. Уџбеници су често застарели, што значи да информације 
које садрже нису релевантне. У већини случајева, садржај уџбеника не узима 
у обзир предзнање ученика и наставник често не прилагођава наставу интере-
совањима и потребама ученика управо из разлога што се ослања на уџбеник 
(Фредериксен, Колинс 1989).

Имајући у виду различите особине и функције уџбеника у настави, 
можемо рећи да је уџбеник централни део наставног процеса7, с обзиром на 
то да осликава наставни план и програм, а да је исто тако и центар одређеног 
друштвено-образовног контекста, који у нашем случају подразумева кон-
текст енглеског језика струке којој је и намењен.

6 ”The strict application of the class book content in the learning environment is another issue in 
almost every foreign language classroom in Serbia. The class books usually take over the teacher’s role in 
the classroom and creative lesson planning is virtually non-existent” (Вукадин, Марковић 2019).

7 Ово се посебно показало значајним у периоду када је редовна настава била прекинута 
због епидемије корона вируса, при чему је ученицима једини извор информација, бар у по-
четном периоду, био уџбеник. Да нису имали уџбеник на располагању, дошло би до прекида 
континуитета наставе, прогрес би био успорен а наставници не би имали времена да квали-
тетно организују наставу јер би морали да посвете време стварању наставног материјала. На 
сву срећу, овај сценарио је заобиђен између осталог и због доступности уџбеника, што је још 
једна потврда важности постојања и примене уџбеника у настави. 
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4. ЗНАЧАЈ АНАЛИЗЕ УЏБЕНИКА

Пракса употребе уџбеника у настави стара је колико и пракса писања 
(Вокер 1981). Анализа уџбеника датира још из 900. године нове ере, када су 
талмудисти бројали речи и идеје у тексту (Мик 2000: 77). Уџбеник не пред-
ставља само збирку текстова и вежбања груписаних у једну целину, већ је 
у њему представљена комбинација текстова, илустрација, фотографија, као 
и предлога и метода за континуирано учење енглеског језика дате струке. 
Уџбеник, поред текстова8 који су везани за струку, треба да садржи и остале 
информације које су у складу са потребама ученика и на тај начин да пред-
ставља извор широких информација.

Процес настанка уџбеника, од идеје, рукописа, до издавања, укључује 
многе актере који су важни за добијање квалитетног крајњег производа (Веј-
рих 1995: 134). Актери важни за креирање уџбеника енглеског језика струке 
подразумевају стручњаке из области којом се уџбеник бави а који ће моћи да 
потврде аутентичност и погодност изабраних садржаја за наставу, лингвисту 
који познаје језик дате струке и који зна које језичке елементе треба уврсти-
ти у наставу језика, методичара који ће на исправан начин уврстити све оне 
методолошке принципе важне за успешну реализацију програма. Примарну 
улогу у одабиру уџбеника играју наставници и ученици. Наставници, на ко-
јима је да донесу одлуку о уџбенику и ученици на основу чијих потреба се 
првенствено и ствара један уџбеник, али и цео наставни програм. Добар уџ-
беник мора да има квалитетан садржај који ће бити приступачан ученицима 
и који ће их мотивисати (Мик 2000).

Сви актери који су укључени у процес образовања имају одређена оче-
кивања од уџбеника који им се нуде. Од уџбеника се обично очекује да прати 
упуте задате у наставном плану и програму9, да његов садржај буде разумљив 
и примерен нивоу знања ученика и њиховим потребама и интересовањима. 
Наставници очекују да уџбеник буде релевантни извор и средство за извође-

8„Заиста, свако учење из уџбеника засновано је на раду на тексту, односно ефикасном 
разумевању прочитаног, веома сложеној и захтевној компетенцији која укључује серију пот-
процеса (почевши од декодирања речи, разумевања речи, разумевања реченице до виших ниво 
закључивања заснованих на разумевању дискурса)” (Антић 2018: 221).

9 У Србији, оквирни садржај уџбеника одређен је Правилником о плану и програму 
образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (Службе-
ни гласник РС ‒ Просветни гласник, бр. 3/2015 од 7. 5. 2015. године). Правилник дефинише 
тематске области, које су исте до краја средњошколског образовања и обухватају теме из 
свакодневног живота, свет рада (перспективе и образовни системи), генерацијске разлике и 
вршњачка питања итд. У наводу тематских области на последњем месту налазе се Језик струке 
са освртом на процес рада, праћење новина у области струке, описи послова, пословна кому-
никација. Наставник је у обавези да обради пет оквирних тема. Правилник такође препоручу-
је да се текстовима обухвате шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената, 
материјала, декларације, затим краћи стручни текстови који се односе на тематске садржаје 
стручних предмета, уз адекватну дидактичку подршку.
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ње наставе, да садржински буде прикладан и да садржи информације које су 
аутентичне у односу на струку, да поред аутентичних тема нуди и иновативне 
и оригиналне идеје које ће код ученика развијати критичко размишљање, 
извођење закључака и подстицати их на размишљање о питањима која се 
тичу стручних области. Аутори и издавачи очекују да наставници и ученици 
прихвате понуђене уџбенике и да их дугорочно користе у процесу наставе и 
учења (Марш 2005: 169).

Да би се испунила сва очекивања свих корисника уџбеника у наставном 
процесу и утврдила сврсисходност датог уџбеника, од велике је важности 
извршити његову анализу. У нашем случају, потреба за детаљном анализом 
уџбеника енглеског језика који се користе у средњим стручним школама тех-
ничког усмерења условљена је чињеницом да се уџбеници користе у широ-
ком националном контексту, у свим средњим школама под патронатом Ми-
нистарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Иако 
је избор уџбеника дефинисан Законом о уџбеницима (Службени гласник РС, 
бр. 27 од 6. 4. 2018) у смислу квалитета и квантитета уџбеника и условљен 
Правилником о стандардима квалитета уџбеника10 (Службени гласник РС, 
бр. 42 од 22. 4. 2016. и бр. 45 од 13. 6. 2018) и Правилником о плану уџбе-
ника (Службени гласник РС ‒ Просветни гласник, 9/2016-161, 10/2016-276 
(исправка), 10/2017-51, 11/2019-206), наставници су ти који одлучују који 
ће уџбеник користити у настави. Ипак, и овде им је избор сужен на оне уџбе-
нике које је Министарство просвете одобрило а који су наведени у Каталогу 
уџбеника (Службени гласник РС ‒ Просветни гласник, бр. 9/2016, 5/2018, 
4/2019, 13/2019 и 2/2020). Закључујемо да Министарство просвете утврђује 
адекватност уџбеника посредством законски уоквирених стандарда, а начин 
њиховог представљања у уџбенику је задатак аутора уџбеника.

Избор неодговарајућег уџбеника може имати негативне последице на 
процес наставе и на процес учења. Посебно када говоримо о уџбенику који 
се користи у контексту наставе енглеског језика струке. Мало користи ће 
ученици средњих стручних школа техничког усмерења имати од уџбеника 
који се баве општим темама а не обухватају теме које су карактеристичне за 
дату струку. Као главни извор тема у настави језика струке, уџбеник треба 
да садржи и промовише теме и идеје које ће водити ка унапређењу оних 
језичких вештина и вокабулара који су својствени датој струци, односно по-
требама ученика који ће језик користити у ситуацијама које захтевају позна-
вање језика струке. Као илустрацију наведимо да је недопустиво да ученици 
средњих стручних школа електротехничког и саобраћајног усмерења користе 

10„Стандарди се односе на садржај, педагошко-психолошке, дидактичко-методичке и 
језичке захтеве, као и на ликовно-графичку и техничку опремљеност наставног средства. Уз 
сваки стандард дати су показатељи који их ближе одређују” (Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја, Република Србија 2018: 34‒35). 
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исти уџбеник у настави енглеског језика11, првенствено зато што се ради о 
усмерењима, потребама и тематикама које се суштински разликују. То значи 
да је, пре него се приступи методолошкој основи стварања уџбеника, по-
требно дефинисати којем образовном систему ће он служити, утврдити ниво 
знања и потребе ученика, као и потребе струке. Погрешно је мишљење да је 

„смисао образовања увек, свуда и за све један те исти” (Хутороској 2006: 91).

5. КРИТЕРИЈУМИ АНАЛИЗЕ УЏБЕНИКА

У пракси су присутни различити критеријуми за анализу уџбеника, у 
зависности од тога шта анализа има за циљ. Предмет анализе може бити 
садржај уџбеника, да ли су експланаторни или наративни, жанровска засту-
пљеност, разумљивост, прилагођеност узрасту и нивоу знања ученика, при-
лагођеност потребама ученика, квалитет илустрација и слично (Мик 2000). 
У наставку рада осврнућемо се на критеријуме за анализу уџбеника које су 
представили познати лингвисти који се баве овим питањем, а које се могу 
применити и у нашем контексту. Такође, приказаћемо и контролне листе12 на 
основу којих се врши анализа.

Анализу уџбеника, у општем смислу, можемо поделити на анализу која 
се односи на свеукупни изглед уџбеника, дизајн, садржај13, расподелу на-
ставних јединица и лекција, и на анализу која испитује појединачне делове 
уџбеника, као што су заступљеност језичких вештина, заступљеност одгова-
рајућих тема и заступљеност вежби. Анализа уџбеника спроведена у циљу 
утврђивања њихових утицаја на наставни процес треба да подразумева еле-
менте као што су наставни план и програм и дидактички приступ, при чему 
се долази до сазнања не само о чиниоцима који утичу на стварање уџбеника, 
већ и онима који утичу на њихову употребу (Лебрун и др. 2002). Скопинскаја 
(2003: 39) предлаже два правца у којима би анализа уџбеника требало да се 
одвија ‒ први правац односи се на предиктивну анализу која се изводи пре 
него што се уџбеник примени у настави и утврђује да ли је уџбеник погодан 
за примену у контексту потреба ученика којима је и намењен, а други правац 
је представља ретроспективну анализу уџбеника који су већ у употреби.

Олорундаре (1998) наводи четири критеријума за анализу уџбеника: 
адекватност уџбеника у односу на процес, адекватност уџбеника у односу на 

11 Видети Каталог уџбеника, Службени гласник РС ‒ Просветни гласник, бр. 9/2016, 
5/2018, 4/2019, 13/2019 и 2/2020. 

12 Контролне листе, односно Checklists, су најефикаснији начин систематског прикупљања 
података. Оне морају бити пажљиво састављене у складу са задацима анализе (нпр. потребе уче-
ника у односу на уџбеник, контекст у којем се уџбеници користе, итд.) (Мекграт 2002).

13 Овде се мисли на садржај као табеларни приказ свих наставних јединица у уџбенику, 
а који се обично налази на првим странама уџбеника. 
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садржај, адекватност уџбеника у односу на представљени материјал и аде-
кватност уџбеника у односу на могућност и подстицање самосталног рада. 
У истом погледу, Канингсворт (1995) наводи да се одабиру уџбеника треба 
приступити веома пажљиво и да при процесу анализе треба водити рачуна 
о томе да ли уџбеник одражава циљеве, методе и вредности наставног про-
грама. Што се више информација о уџбенику, ученицима и контексту учења 
добије, избор уџбеника ће бити бољи. Она сматра да је анализа нека врста 
акционог истраживања, у којем је могуће анализирати корисност, предно-
сти и слабости уџбеника. Канингсвортова (1995) је у своју контролну листу 
уврстила осам категорија, које између осталог обухватају циљеве и присту-
пе, дизајн и организацију уџбеника, језички садржај, методологију, вештине, 
теме и слично.

Анализа уџбеника у погледу њихове синхронизованости са потребама 
ученика, њихове усклађености са вредностима и ставовима ученика, могућ-
ности да држе пажњу ученика, флексибилношћу да истовремено буду у скла-
ду са афинитетима и наставника и ученика ‒ неки су од предлога које дају 
Брин и Кадлин (1987).

Шелдон (1988: 242) представља седамнаест категорија за анализу уџбе-
ника, од којих издвајамо дефинисање корисника, поступност представљеног 
градива, адекватност у односу на ниво знања ученика, аутентичност, едука-
тивну вредност, флексибилност. Његова контролна листа је фокусирана на 
аутентичност текстова представљених у уџбеницима и њихову адекватност, 
уз напомену да наставници при избору уџбеника морају да воде рачуна о 
питањима која се тичу стереотипа, могућности погрешног схватања садржаја, 
увредљивих илустрација у погледу пола, расе, националности и припадности 
друштвеним класама.

Ђолић (2013: 78) предлаже следеће критеријуме одабира, односно ана-
лизе уџбеника: а) језички критеријум, који се односи на ниво знања енгле-
ског језика ученика; б) методолошки критеријум, који се односи на адекват-
но представљање информација из области струке и језичких структура ‒ од 
лакших ка тежим; в) психолошки критеријум, који се односи на текстове који 
морају бити довољно интересантни у начину на који се износе чињенице и 
подаци, што доприноси повећању интересовања ученика како за учење јези-
ка струке тако и за саму струку. Ово се посебно односи на ученике средњих 
стручних школа техничког усмерења јер, по мишљењу С. Ђолић (2013: 78), 
они исказују мање интересовања за учење енглеског језика у односу на друге 
циљне групе. Као последњи критеријум ауторка наводи стручност текста, 
који се односи на информативност јер текст мора да буде носилац информа-
тивности у складу са нивоом знања ученика.

Да би се одабрао уџбеник који у потпуности одговара постављеним 
критеријумима анализе, неопходно је спровести детаљну анализу уџбеника. 
Браун (2001: 142) предлаже контролну листу од дванаест категорија, од којих 
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свака садржи од једног до седам питања за разматрање. Критеријуми за ана-
лизу садржаја уџбеника које он предлаже су усклађеност уџбеника са циље-
вима наставе, предзнање ученика, теоретски приступ, заступљеност језичких 
вештина, квалитет вежби (објашњења, упутства и активно учешће у настави), 
секвенцирање (вештина, граматичких структура, ситуација, итд.), вокабулар 
(релевантност, фреквентност и стратегије учења), формат, квалитет и јасно-
ћа илустрација, укупни изглед уџбеника, додатни наставни материјал (радна 
свеска, аудио и видео-материјал). Ова контролна листа сматра се најопсежни-
јом14, с обзиром на то да обухвата опште и посебне критеријуме за анализу 
уџбеника, као и различите факторе који су битни у настави енглеског језика. 
За разлику од наведених лингвиста, Пингл (1999) предлаже уопштеније кри-
теријуме за анализу уџбеника који подразумевају елементе који се односе 
на уџбеник, формалне критеријуме, врсту текста заступљеног у уџбеницима, 
вежбања, садржај. Елементи који се односе на уџбеник обухватају систем 
образовања, наставни план и програм, процедуру прилагођавања уџбеника, 
структуру издавачких кућа. Формални критеријуми тичу се библиографских 
референци, циљне групе (тип школе којој је уџбеник намењен и ниво знања 
ученика). Критеријум анализе избора текстова односи се на избор текстова од 
стране аутора, илустрације у уџбенику, статистичке приказе, изворе. Анализа 
садржаја односи се на тачност чињеница представљених у уџбенику, аутен-
тичност текстова и одабир тема у складу са потребама ученика.

Из претходно приказаних критеријума можемо закључити да они са-
држе доста сличних елемената и да су сви усмерени ка унапређењу квали-
тета уџбеника. У зависности од потреба зарад којих се спроводи анализа 
уџбеника, у пракси ће се применити они критеријуми који у сваком погледу 
кореспондирају са циљевима анализе.

ЗАКЉУЧАК

Садржај и структура уџбеника који се користе у настави енглеског 
језика у средњим стручним школама техничког усмерења имају двоструку 
важност у процесу наставе. Они доприносе побољшању језичких вештина 
ученика, приближавају теме које су из области струке за коју се школују и 
омогућавају да се стечено знање примени у аутентичним ситуацијама. Уџ-
беници су подједнако важни и за наставнике језика јер осликавају наставни 
план и програм и садрже готов наставни материјал, омогућавајући тиме више 

14 Иако опсежна, Браунова контролна листа није и најдужа. Овај епитет припада кон-
тролној листи коју је саставила Скирсо (1991), а која је дуга чак осам страна и стално се ажу-
рира. Скирсова је класификовала велики број елемената који се морају одредити пре него се 
приступи анализи уџбеника, а који садрже потребне информације о ученицима, наставницима 
и образовним институцијама.
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времена наставницима да се адекватно припреме за наставу, посебно када су 
наставници мање искусни.

Питање одабира уџбеника у образовном систему Републике Србије 
представља један од кључних проблема, који обухвата све актере укључене 
у процес наставе, почев од типа школе у којој се користе, ученика којима су 
намењени и наставника. Нормативна акта која законски уоквирују употребу 
уџбеника у настави језика не дају довољно критеријума на основу којих би 
се оценио квалитет и квантитет уџбеника, те је анализа уџбеника кључни 
корак ка унапређењу наставе, посебно у случају уџбеника енглеског језика у 
средњим стручним школама техничког усмерења.

У раду су представљени неки од аспеката анализе уџбеника која под-
разумева процесе као што су анализа потреба ученика, анализа усклађено-
сти уџбеника и наставног плана и програма, као и усклађеност са циљевима 
учења енглеског језика струке. Како је циљ рада да се укаже на неопходност 
и важност анализе уџбеника, критеријуми анализе представљени у раду на-
мењени су првенствено унапређењу садржаја уџбеника који се користе у 
настави енглеског језика у средњим стручним школама техничког усмерења, 
али се исто тако могу применити и на остале уџбенике.

Можемо закључити да одабир уџбеника није лак и да наставницима, 
на којима је и одлука о избору уџбеника, представља додатно оптерећење. 
Управо зато је анализу уџбеника потребно извршити у раним фазама његовог 
стварања, како би се избегле ситуације употребе уџбеника који није у складу 
са потребама наставе којој је намењен, а и смањио терет одговорности који је 
наметнут наставницима. Министарство просвете и релевантне институције из 
домена образовања такође морају бити укључени у процес анализе и одабира 
уџбеника енглеског језика струке. Да би се дошло до квалитетног уџбеника 
који ће бити у складу са постављеним наставним циљевима, исходима и по-
требама ученика, неопходно је да се у процес анализе уџбеника укључе по-
знаваоци из различитих области ‒ стручњаци из дате струке, лингвисти који 
се баве језиком струке, наставници, па и ученици. Одређивањем циља анали-
зе лакше је одредити критеријуме, начине и методе који ће се применити у 
анализи. Овакав вид сарадње довео би до стварања савременог уџбеника као 
важног извора знања и информација релевантних за унапређење енглеског 
језика струке из дате области и који би исто тако омогућио самовредновање 
постигнућа ученика и праћење сопственог прогреса кроз садржаје предста-
вљене у уџбенику.

Узимајући у обзир дате критеријуме за анализу уџбеника, у зависности 
од сврхе саме анализе, они који се баве анализом уџбеника требало би да уз 
јасна упутства и детаљне критеријуме донесу одлуку о одабиру уџбеника 
који ће у највећој мери одговарати захтевима који карактеришу наставу ен-
глеског језика струке.
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На крају, морамо се сложити са Олрајтовом (1981: 8) тврдњом да је 
учење језика сложен процес и да не постоји идеалан уџбеник који ће у пот-
пуности бити у складу са потребама ученика, наставника, наставног плана 
и програма и школе. Сваки уџбеник има предности и мане и још увек није 
објављен уџбеник који би у потпуности одговарао одређеној групи ученика. 
Поред тога, и мишљења наставника о истом уџбенику могу се разликова-
ти у зависности од њиховог искуства, начина извођења наставе и потреба 
ученика. Ова тврдња потврђује наш став о важности анализе уџбеника као 
пресудном кораку у процесу стварања и одабира уџбеника.
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А CONTRIBUTION TO THE STUDY OF ENGLISH LANGUAGE 
TEXTBOOKS FOR VOCATIONAL SECONDARY SCHOOLS: 
CRITERIA OF ANALYSIS

Summary: English for Specific Purposes is an important segment of English lan-
guage teaching, primarily due to the status that the English language has in the world today 
and its presence in all spheres of human activity. English for Specific Purposes in voca-
tional secondary schools, especially those of technical orientation, has been unreasonably 
neglected and the literature dealing with this issue is insignificant. One of the important 
elements of teaching English in vocational secondary schools is a textbook, the content of 
which should reflect learning goals and outcomes. The aim of this paper is to point out the 
importance of textbooks in teaching English in vocational secondary schools of technical 
orientation and to point out the importance of textbook analysis. The textbook, as an im-
portant part of planning and conducting the teaching process, should be in accordance with 
students’ needs. The paper points out the existing theories of textbook analysis represented 
in the relevant literature, which can be applied in Serbian educational context. Recommen-
dations on possible criteria that can be applied in the analysis of textbooks are given as well.

Keywords: English for Specific Purposes, textbook, vocational secondary schools, 
analysis, criteria.


