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ЗАКЉУЧЦИ
Научног скупа
УЏБЕНИК У ФУНКЦИЈИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Одржаног на Учитељском факултету у Ужицу
4. новембра 2016. године
На основу уводних реферата и саопштења, као и дискусије на Научном скупу, дошло се до
следећих закључака:

− Потребно је научно интердисциплинарно и мултидисциплинарно преиспитивати и
обогаћивати постојећа сазнања о уџбенику, јер је он у савременом дигиталном
окружењу угрожен. На тим новим сазнањима требало би прецизно формулисати
стандарде које савремени уџбеници морају да испуњавају, с тим што они морају бити
јасни ауторима, рецензентима, издавачима и наставницима.
− У образовној политици у Србији не користе се у довољној мери научна и стручна
знања о уџбеницима. Кључну улогу у дефинисању правила тржишног надметања
имају јасни и добро припремљени стандарди квалитета уџбеника. Закон о уџбеницима
треба да обезбеди квалитетне процедуре оцењивања и одобравања уџбеника.
− Уџбеник не може сам остварити све своје функције у настави, односно, наставник и
уџбеник требало би да делују заједно. Да би то било могуће, нужна је обука и
подршка наставницима у идентификовању вредности уџбеника и укључивању
уџбеника у наставни процес.
− Наставник/учитељ је значајан фактор који опредељује како квалитет примене, тако и
степен искоришћености уџбеника у настави.
− Неопходно је смањити раскорак између теоријских сазнања о уџбенику и постојеће
праксе у изради, одобравању и избору уџбеника.
− Неопходно је предузети конкретне активности да уџбенике пишу тимови аутора,
састављени од најискуснијих наставника практичара, еминентних теоретичара,
психолога и педагога.
− Аутори уџбеника имају комплексан задатак јер је тешко креирати уџбеник који
истовремено испуњава захтеве и потребе ученика, наставника и нивоа образовања.

− Уџбеник није више само извор знања и информација, већ и својеврстан водич,
упутство и наставно средство у оспособљавању ученика за учење.
− Савремена достигнућа образовне технологије, утемељене на флексибилној
информационо-комуникационој инфраструктури, синхронизована са најновијим
дидактичко-методичким теоријама и парадигмама учења омогућују креирање знатно
повољнијег и за ученике прихватљивијег сазнајног, наставног и другог васпитнообразовног амбијента. У тако детерминисаном социјалном и педагошком медијском
простору могу опстати само концепцијско-садржајно, дидактичко-методички и
естетски адекватно обликовани модели уџбеника.
− Адекватно конципиран електронски уџбеник који задовољава дидактичко-методичке,
психолошке, социолошке, сазнајне и остале захтеве може допринети активизацији
ученика за истраживачко учење, стваралачки рад, самостално учење, као и њиховом
оспособљавању за унапређивање процеса и резултата учења и развоја.
− Наставници редовне основне школе нису у довољној мери упознати са вредностима
посебних уџбеника у систему инклузивног образовања и потребно их је посебно
едуковати о томе.
− Квалитет наставе и учења на универзитетском нивоу може се унапређивати кроз
квалитетне уџбенике, али уџбеник не би требало да буде једина подршка студенту у
процесу стицања знања, развоја способности и професионалних компетенција и
требало би да упућује студенте на друге изворе знања и усклађује садржаје са
актуелним садржајима из других извора.
− Језик и стил писања и ликовно-графички прилози представљају могуће елементе
унапређивања пријемчивости универзитетских уџбеника и мотивације студената за
учење.

