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УПОТРЕБА ЈУТЈУБА У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ  
ЈЕЗИКА НА СРЕДЊОШКОЛСКОМ НИВОУ

Сажетак. У доба када се максимално користе све предности технологије, 
тешко је наићи на аспект живота који се не ослања на неке од иновација дана-
шњице. Са убрзаним технолошким развојем и увећањем базе знања захтева се 
брзо и ефикасно усвајање савремених информационих вештина, што посредно 
утиче на осавремењивање и унапређивање наставног процеса. У раду смо настоја-
ли да утврдимо у којој мери се у нашој земљи тежи ка оваквом осавремењивању 
наставе. Спроведено је истраживање са циљем да се испита колико се у учењу и 
у настави енглеског језика на средњошколском нивоу користи Јутјуб (као важан 
дигитални медиј), потом и интернет уопште. Дат је преглед владајућих ставова, 
истакнуте су најважније предности Јутјуба за учење језика и његови битни недос-
таци. У главном делу рада представљени су резултати истраживања спроведеног 
међу средњошколском популацијом у Лепосавићу. На крају су предложени кри-
теријуми за одабир квалитетних и прикладних Јутјуб садржаја за потребе наставе 
енглеског језика, као и препоруке за даља истраживања.

Кључне речи: Јутјуб, учење, енглески језик, настава, модернизација.

Интернет је данас светски феномен, са огромним бројем корисника 
који се повећава из дана у дан. Године 2018, у статистичким подацима Међу-
народне телекомуникацијске уније (International Telecommunication Union, 
ITU) објављено је да чак половина светског становништва користи рачунар 
(ITU, 2018.). Приступ интернету глобално има чак 57,8% људи, а ситуација 
се значајно не разликује ни на просторима наше земље. Према Републичком 
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заводу за статистику, заступљеност рачунара у домовима у Републици Ср-
бији износи 72,1%, а преко 3.590.000 лица интернет користи сваког дана. 

Интернет привлачи кориснике различитих интересовања, захваљујући 
богатству садржаја и широком распону услуга и веб-сајтова које нуди – од 
забавних, спортских и културних, па све до едукативних и информативних 
садржаја. Интернет користе превасходно тинејџери и припадници млађег 
дела популације и то, како истичу Догруер и сарадници (Dogruer–Ayyam 
2011: 607), углавном за забаву и дружење. Ипак, када се узме у обзир огро-
мна количина информација која се чува на серверима, не може се заобићи 
ни изузетан потенцијал интернета као средства за учење и информисање. 
(Милошевић–Контрец 2013: 94)

Значајан сегмент употребе интернета, превасходно међу млађим ко-
рисницима, представља Јутјуб (YouTube), један од најпопуларнијих веб-сајто-
ва данашњице. Како Ковингтон (Covington–Adams 2016: 192) истиче, Јутјуб 
је највећа светска интернет платформа за креирање, дељење и проналажење 
нових видео садржаја, настала 2005. године. Од 2008. године налази се на 
светској листи десет најпосећенијих веб сајтова (Morreale 2014: 14), а данас је 
трећи по популарности (Luscombe, 2015, цитиран у Holland 2016: 53). Овак-
ва популарност наговештава да се Јутјуб неминовно користи у великој мери 
и да интернет корисници проводе значајан део свог времена управо на овом 
веб-сајту. Јутјуб нуди на милионе видео снимака распоређених у категорије 
попут: музика, игре, вести, филмови, спорт, образовање, итд. те постоји врло 
велика вероватноћа да сваки корисник пронађе нешто у складу са својим ин-
тересовањима. Путем Јутјуба корисници се могу информисати о светским 
догађајима, трендовима, актуелним темама. Они могу: гледати најновије му-
зичке спотове, филмове, серије, представе и емисије; пратити спортска и кул-
турна дешавања; учити и вежбати вештине уз „уради сам“ видее (познатије 
као туторијали), или се једноставно забавити гледањем видео-снимака о жи-
воту других корисника. Када се све ово има у виду, није тешко погодити заш-
то су видео-садржаји Јутјуба нарочито привлачни адолесцентима данашњице, 
будући да се они, како истиче Тапавички-Дуроњић, углавном фокусирају на 
„визуелно“. Ова популација, позната као постмиленијалци1, рачунаре сматра 
„подразумевајућим средством за забаву, учење, рад и развој“, додаје ауторка 
(2011: 144). Будући да број видеа етикетираних као „забавни“ далеко предња-
чи на овом сајту, јасно је да се он пре свега користи управо у те сврхе. И мада 
су се временом јавили и ставови да медији попут телевизије и интернета ути-
чу негативно на развој језичке културе код појединаца (Михајловић 2019: 
85), едукативни потенцијал овог веб-сајта се просто намеће, будући да се он,  

1 Постмиленијалцима Тапавички-Дуроњић назива генерације рођене после 1995. годи-
не, у „зрелој фази компјутерске технологије“ (2011: 144). За ову групу други аутори 
користе и термин Генерација З.
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пре свега, може посматрати као велика база разноврсних информација. Сама 
форма Јутјуб садржаја чини их изузетно погодним за коришћење у образовне 
сврхе. Са овим у вези Данимир Мандић (цитирано у Petrović 2016: 34) наво-
ди да комбинација звука, слике и текста значајно повећава проценат мемори-
сања садржаја код ученика. Други, пак, истичу да је „визуално представљање 
материјала у настави пре свега интересантно ученицима“ те сходно томе може 
допринети подизању њихове мотивације и позитивно утицати на њихов став 
према предмету (Levie–Lentz 1982, цитирано у Scheiter–Gerjets 2009: 75). Из 
овога закључујемо да Јутјуб несумњиво може бити наставно средство. Штави-
ше, Јутјуб има чак и неколико предности у односу на традиционалне уџбенике 
и наставна средства када је у питању учење страног језика. 

Прву и најочигледнију предност смо већ поменули; то је чињеница да 
су садржаји Јутјуба у форми видеа, што само по себи поспешује усвајање 
материје од стране корисника. Но, како Јутјуб није једини медиј који нуди 
едукативне садржаје у форми видеа, намеће се закључак да ово није једини 
узрок његове популарности. Овде долазимо до друге предности, која се на-
меће када се Јутјуб упореди са другим квалитетним онлајн видео курсеви-
ма, а то је да је овај веб-сајт потпуно бесплатан. Корисници могу без икакве 
накнаде уживати у „благодетима“ Јутјуба који је данас прерастао у богату 
базу знања, а за разлику од осталих онлајн курсева који су такође бесплатни, 
не захтева ни регистрацију нити дељење података било које врсте (овде се 
мисли на личне податке; Јутјуб, као и бројни други веб-сајтови заправо тра-
жи од корисника дозволу за прикупљање података о њиховим активностима 
на интернету, са циљем да им убудуће предлаже видее у складу са њиховим 
интересовањима). Уз све наведено, Јутјуб веб-сајт је и крајње једноставан за 
коришћење. Претраживање видеа се врши простим укуцавањем целог или 
дела назива видео-снимка или уношењем корисничког имена аутора.

Ипак, и поред тога што је користан, бесплатан и лако му се присту-
па, Јутјуб још увек није заживео као наставно средство јер није сасвим 
лишен мана. Првенствено, огромна количина видео материјала која се на-
лази на Јутјуб серверима чини да међу квалитетним видео-снимцима има 
и много некорисног (или чак бескорисног) материјала. Корисници имају 
потпуну слободу избора при постављању снимака на своје канале, те се 
може наићи на прегршт снимака људи који обављају најобичније дневне 
активности, статичних снимака нечије собе, дворишта, зидова, или више-
часовних снимака људи који непомично гледају у камеру. Како корисници 
имају висок степен слободе при одабиру видео-снимка који ће објавити, 
намеће се и питање прикладности видеа. Јутјуб није веб-сајт намењен само 
(нити првенствено) малолетним лицима. Постоји велики број снимака који 
се, и поред тога што Јутјуб забрањује неке од следећих типова садржаја, 
и даље задржавају на овом сајту. То су: насилни, сексуално експлицитни  
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или увредљиви садржаји, затим обмањујући садржаји, садржаји који промо-
вишу мржњу, штетне или опасне радње и тероризам2. 

Ипак, на интернету се могу пронаћи бројни начини да се овакви садржаји 
избегну и да се ученици заштите од њих приликом коришћења. У ту сврху би 
било неопходно организовати курсеве обуке за наставнике који би морали да 
се оспособе за једну нову улогу али и да појачају надзор ученика у току часова.

Бајков (Байков) и сарадници (Бајков–Бајков и др. 2003) закључују да је 
Јутјуб далеко испред традиционалних наставних средстава када је у питању 
учење страних језика. Као важну предност истичу, пре свега, чињеницу да ау-
тентични изговор изворних говорника нама страног језика никад није био то-
лико доступан. За разлику од граматика и уџбеника, у којима аутор мора да се 
довија не би ли пуким описивањем гласа усмерио читаоца ка што исправнијој 
његовој артикулацији, Јутјуб нам омогућава да у удобности свог дома слушамо 
и репродукујемо гласове једног језика учећи од његових изворних говорни-
ка. Ни најбољи уџбеници нису могли да дочарају тако верно изговор гласо-
ва неког језика, закључује Бајков (2003: 107). Осим овога, на Јутјубу се нуде 
бесплатни часови страних језика, од којих је велики број управо намењен уче-
ницима енглеског као страног језика. Притом постоје и курсеви такозваног 
ESP (English for special purposes) који нуде часове енглеског за посебне области 
попут економије, права, медицине, информатике, инжењерства, итд. Уколико 
корисник не жели да се у тој мери посвети учењу језика, а ипак жели да учи 
и напредује, Бајков предлаже другу могућност: учење језика путем гледања 
филмова уз поднаписе (од енг. „subtitle“) на матерњем језику или на језику на 
коме је снимљен филм. Дакле, са преводом или транскрипцијом. (Бајков 2003: 
107) Уколико је познавање језика на нешто вишем нивоу, онда се ученик може 
ослонити и на транскрипције, а уколико је у питању нешто нижи ниво позна-
вања језика код ученика, онда се може користити и превод на матерњи језик. 
Говорећи о овој теми, Бајков предлаже још једну опцију – гледање филмова 
синхронизованих на матерњи језик ученика, уз коришћење поднаписа на је-
зику који они желе да науче. На овај начин се ученици и даље могу ослонити 
на свој матерњи језик и постепено учити страни језик, што носи са собом нај-
мање оптерећења и може се препоручити и онима који тек започињу учење 
страног језика. Ипак, овај метод се може применити само у оним земљама у 
којима се страна кинематографска достигнућа подвргавају таквој синхрони-
зацији која је, у нашој земљи, засад у највећој мери резервисана за анимира-
не филмове за најмлађе гледаоце. Бајков додаје да се овај начин учења може 

2 Ово су етикете које Јутјуб користи да означи непожељне садржаје; Јутјуб их пред-
лаже корисницима који желе да пријаве снимак за који сматрају да крши смернице 
Јутјуб заједнице. Више о овоме може се прочитати на Јутјубовом сајту за подршку 
корисницима. Линк до сајта се налази испод: <https://support.google.com/youtube/
answer/2802027>. приступљено 29.9.2019.
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применити не само на филмове, већ и на остале типове забавног садржаја на 
Јутјубу који нуде опцију коришћења поднаписа (музика, туторијали, спорт...), 
и закључује да овакав начин учења језика резултира усвајањем нешто природ-
нијег, „разговорног“ језика, и лакшим, дугорочнијим памћењем, будући да се 
језик у оваквој ситуацији повезује са визуелно представљеним догађајима у 
филмовима, музичким спотовима, покретима тела и гестовима актера итд.

Смернице које је дао Бајков могу се пре свега применити на учење 
„код куће“, односно, представљају углавном смернице за ученике који желе 
да допуне своје знање. Но, када говоримо о наставнику пред ким је зада-
так одабира видеа за потребе часа, онда се о врсти видеа и његовој адек-
ватности мора далеко више водити рачуна. Одабрани видео снимци, у 
складу са циљевима часа, треба да омогуће ученицима овладавање језичким 
вештинама предвиђеним за тај час (читање, писање, слушање, говорење), 
што се може постићи или самим садржајем видеа, или активностима након 
гледања видеа. На пример, како би ученици вежбали писање на енглеском 
језику, наставник може захтевати од њих да бележе главне идеје видеа и да 
их потом објасне разреду. На овај начин би ученици вежбали и говор на 
енглеском језику. На сличан начин се у зависности од избора видеа могу 
вежбати и вештине слушања и читања. Наставник може дати ученицима 
задатак да слушајући песме на енглеском језику испишу текстове тих пе-
сама. Или, пак, да припреми погрешан текст песме, врло сличан оригина-
лу и ученицима да у задатак да, слушајући песму, пронађу грешке у тексту.  
Поред овога, наставник може и избор видеа да усмери на одређен језички 
систем. Постоји мноштво видеа намењених конкретно усвајању одређеног 
типа вокабулара. Такође постоји мноштво видео-лекција везаних за енглес-
ку граматику. Могу се пронаћи и предавања професора са угледних универ-
зитета, снимци конференција, интервјуа са стручњацима из области, итд. 
Још једна важна предност Јутјуба у односу на уџбенике и граматике овде 
долази до изражаја, а то је чињеница да нове језичке појаве и најновија от-
крића у свету лингвистике могу за свега неколико минута постати доступни 
јавности на овом веб-сајту. За оне који уче и проучавају језик ово је од изу-
зетног значаја будући да се језик, „као жива категорија“ (Спасић 2019: 90), 
мења и изузетно је тешко држати корак са његовим непрекидним развојем.

Овако гледано, видео-садржаји Јутјуба би могли у великој мери да 
поспеше процес учења код адолесцената, а наше је мишљење да би се по-
моћу њега могао значајно унапредити и осавременити сам наставни процес. 
Овоме у прилог говори и став Д. Кулић и С. Зечевић да комбинација тради-
ционалних метода и савремене технологије, односно комбинација различи-
тих приступа, техника и активности у настави (Кулић–Зечевић 2017: 436) 
знатно подижу како мотивацију тако и ниво компетенције ученика. У вези 
са овим, Петровић (Petrović 2013, према Petrović 2016: 28) на тему увођења 
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дигиталних медија у реализацију наставе каже да они омогућавају висок сте-
пен слободе у реализацији наставе и да омогућавају наставницима да „ус-
пешно симулирају стварност тамо где је то опасно или [је] тешко изводљиво 
приказати је“. Петровић закључује да би такав вид коришћења интернета 
био погодан и прикладан за наставу будући да би наставници у потпуности 
контролисали наставне садржаје и активности ученика (2016: 34). 

Идеја о увођењу Јутјуба у наставу свакако није пионирска, и могу се 
пронаћи бројни радови страних аутора који су писали на исту тему (нпр. Ал-
мураши (Almurashi 2016)) у свом раду разматра најефектнији начин за им-
плементацију Јутјуба у наставу страних језика, Девит и сарадници (DeWitt–
Alias 2013) говоре о коришћењу Јутјуба на часовима сценске уметности, 
Ленс и Кичин (Lance–Kitchin 2007) предлажу коришћење Јутјуба на мастер 
студијама у области маркетинга, итд.). Ипак, чињеница је да, барем на на-
шим просторима, ова идеја још увек није заживела те да се имплементација 
овог и сличних дигиталних медија врши обазриво и лагано, делом из разлога 
што би она подразумевала стално стручно усавршавање наставника, „а то су 
обавезе које наставници нерадо примају“, наговештава Мандић, поготово „у 
условима кад им није материјални положај онакав какав би требало да буде 
с обзиром на послове и задатке које обављају“. (Мандић–Мандић 1996: 4) 
И Арсенијевић на сличан начин објашњава „кашњење“ иновација у нашој 
земљи и додаје да су, за њихово увођење, Косову и Србији потребнe „озбиљ-
не институционалне реформе“. (Арсенијевић–Радосављевић 2017: 270)

Пре него што представимо резултате истраживања о употреби Јутјуба 
у настави и код учења енглеског језика на средњошколском нивоу, сматрамо 
да је нужно истаћи разлику између учења језика, које је у домену нашег рада, 
и усвајања језика. Усвајање (енг. acquisition) је појам који се користи да означи 
„упијање“ језика без свесне намере да се језик научи. Хармер (Harmer) истиче 
да је способност усвајања језика индивидуална ствар и да је то један од разло-
га зашто одређени појединци лако „покупе“ (прим. прев: Хармер употребљава 
термин „pick up“) језик без похађања формалних часова језика, слично деци која 
усвајају матерњи језик. Учење је, с друге стране, свесно и организовано, намерно 
проучавање језика са циљем да се њиме овлада, истиче Хармер. (Harmer 2007: 
50) У овом смислу, ђаци уче језик на часовима страног језика у оквиру формал-
ног образовања, затим похађајући курсеве и часове страног језика, и слично.

МЕТОД

Циљ истраживања је да покаже у којој мери средњошколци и њихови 
наставници користе Јутјуб веб-сајт за учење, односно подучавање енглеског 
језика. У истраживању се пошло од претпоставке да ученици средњих шко-
ла у великој мери користе интернет. Такође се претпоставља да значајно  
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време проведено на интернету, пре свега на Јутјубу, ученици посвећују 
учењу страног језика какав је, на пример, енглески. С друге стране, очеки-
вано је да се наставници средњих школа мало служе или се уопште не служе 
Јутјубом као наставним средством. 

У истраживању је коришћен квантитативни метод. За потребе истражи-
вања конструисан је анонимни упитник који је имао 21 питање затвореног 
типа. Коришћена је Ликертова петостепена скала, а понуђени су одговори 
од 1 до 5, при чему је 1 „никада“, а 5 „сваки дан“. Статистичка обрада пода-
така обављена је у SPSS програму , помоћу којег је извршена статистичка 
процедура израчунавања средње вредности у процентима. 

Испитаници су ученици Средње школе „Никола Тесла“ у Лепосавићу, 
који су добровољно пристали да попуне упитник. Учествовали су ученици 
првог, другог и четвртог разреда Гимназије и Економске школе. Важно је 
поменути да узорак чине ученици не само са територије општине Лепоса-
вић, већ и из читавог косовско-митровачког округа, што узорак чини реле-
вантим, будући да осликава стање међу средњошколцима са севера Косова и 
Метохије. У истраживању је учествовало 76 испитаника.

РЕЗУЛТАТИ 

У овом делу рада биће приказани резултати истраживања до којих се 
дошло на основу теста самоперцепције ученика Средње школе „Никола 
Тесла“. Од ученика се захтевало да одговоре на 21 питање везано за упо-
требу интернета и Јутјуба (Табела 1), као и на питања везана за број и вр-
сту уређаја које поседују (Графикон 1, Графикон 2), а помоћу којих могу да 
приступе интернету. Следећи графикон процентуално представља степен 
„умрежености“ ученика, односно показује колико уређаја за приступ ин-
тернету они користе.

Графикон 1. Број уређаја за приступ интернету које ученици поседују
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Графикон 1 показује колико се заправо ученици данас ослањају на тех-
нологију и интернет, будући да свега 10% ученика поседује само један уређај 
за приступ интернету. Значајно већи број ученика (34%) поседује два, док 
готово половина испитаника за приступ интернету користи више од два 
уређаја (паметни телефон, лаптоп, таблет, десктоп рачунар...). 

Даље, из наредног графикона (Графикон 2) видимо да се студенти 
већински опредељују за паметни телефон када је приступ интернету у пи-
тању (84%), из чега се може закључити да им је преносивост и доступност, 
какву нуди мобилни телефон, веома важна. На другом месту је лаптоп ра-
чунар, који представља спој функционалности и преносивости, док је на 
трећем месту десктоп рачунар, за који се опредељује свега 4% ученика.

Графикон 2. Уређаји које ученици најчешће користе за приступ интернету

Кључни део рада чине резултати приказани у следећој табели. Првих је-
данаест питања односе се на учесталост употребе интернета код испитани-
ка. Питања 1–5 испитују степен употребе интернета и Јутјуба у сврхе које 
се не тичу школе/школског градива, док питања 6–11. испитују степен упо-
требе интернета за учење/обнављање школског градива (где спада и учење 
енглеског језика). Преосталих десет питања (12–21.) се тичу употребе ин-
тернета и Јутјуба у току наставе (као наставних средстава). Будући да се није 
показало да постоји битна разлика међу одговорима мушких и женских ис-
питаника, у резултатима није направљена дистинкција између ове две групе.

Као што се може видети из табеле, на прво питање (да ли користите 
интернет), 100% ученика је одговорило са „сваки дан“, што не изненађује, 
будући да је у складу са ониме о чему смо говорили у уводном делу рада. 
На друго питање, везано за коришћење Јутјуба, чак 86% испитаника одго-
ворило је да свакодневно користи Јутјуб. Из табеле се може видети да нико 
од ученика Јутјуб не користи ређе од неколико пута недељно. Што се свр-
хе коришћења овог веб-сајта тиче, Јутјуб свакодневно за разоноду (питање 
бр. 3) користи 87% ученика (слушање музике, гледање филмова, серија...). 
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Табела: Употреба Јутјуба код учења и у настави енглеског језика  
на средњошколском нивоу 

Ред. 
бр.

Никада Једном  
месечно

Једном  
недељно

Неколико пута  
недељно

Сваки дан

 1.  0%  0%  0%  0% 100%
 2.  0%  0%  0% 14%  86%
 3.  0%  0%  3% 10%  87%
 4.  8%  6% 16% 32%  38%
 5. 10% 10% 14% 38%  27%
 6. 32% 38% 13% 10%   6%
 7. 32% 25% 14% 21%   8%
 8. 26% 23% 19% 18%  13%
 9. 13% 12% 14% 25%  36%
10. 31% 22% 18% 18%  10%
11. 47% 27% 13%  6%   6%
12. 51% 34%  8%  8%   0%
13. 56% 26%  5% 13%   0%
14. 74% 18%  4%  4%   0%
15. 66% 21%  8%  3%   3%
16. 78% 14%  3%  3%   3%
17. 70% 22%  5%  3%   0%
18. 90%  4%  4%  1%   1%
19. 81% 12%  4%  4%   0%
20. 88%  8%  0%  4%   0%
21. 90%  3%  4%  3%   0%

Нешто мањи број њих га у сврху информисања користи свакодневно (38%), 
док га незнатно мањи проценат ученика користи неколико пута недељно 
(32%). Такође, (питање бр. 5) неколико пута недељно већина ученика по-
гледа неку врсту едукативних садржаја који нису везани за школски програм 
(38%), али се број ученика који бирају одговор „сваки дан“ и „неколико пута 
недељно“ значајно смањује када се ради о садржајима везаним за школско 
градиво. Тако, на пример, на питање број 6, (да ли користе Јутјуб за гледање 
видео лекција како би научили/обновили школско градиво), највећи проце-
нат (38%) ученика – је одговорио са „једном месечно“, док се чак 32% учени-
ка изјаснило да ово никада не чине. Сразмерно мали број ученика користи 
овај веб-сајт за учење страних језика (питање бр. 7). Показало се да највећи 
број њих (32%) никада не учи страни језик помоћу овог веб-сајта, док мали 
број ученика то чини свега једном месечно (25%). И код 8. питања, везаног за 
коришћење Јутјуба за учење енглеског језика, добили смо сличне резултате – 
26% испитаника се изјаснило да никада не учи енглески језик помоћу овог веб-
сајта, 23% њих то чини свега једном месечно, а само 19% њих једном недељно.  



Данијела Г. Кулић и Катарина Н. Савковић138

Број ученика који уче енглески језик путем Јутјуба више пута недељно је за-
немарљив. Код 9. Питања (колико често гледају забавне видео садржаје на 
енглеском језику са циљем да науче језик) значајан проценат ученика – њих 
36% – је одговорило са „сваки дан“. Ово је интересантан скок у односу на пре-
тходно добијене резултате када је у питању учење енглеског језика помоћу 
Јутјуба, о чему ће бити више речи у дискусији. На последња два питања (10. 
и 11.) о коришћењу Јутјуба за савладавање енглеског вокабулара и граматике 
добили смо следеће резултате: енглеску граматику на Јутјубу свакодневно учи 
свега 10% ученика; 18% њих то чини неколико пута недељно; нешто већи про-
ценат (22%) једном месечно док највећи број ученика (31%) никада не корис-
ти Јутјуб у ову сврху. Сличне резултате смо добили и када је у питању учење 
енглеског вокабулара. Неколико пута недељно или чешће Јутјуб у ову сврху ко-
ристи свега 6% ученика, 27% једном месечно учи енглески вокабулар помоћу 
овог веб-сајта, док готово половина испитаника (47%) ово никада не чини.

Наредна питања (12–21.), као што смо већ поменули, односе се на упо-
требу Јутјуба као наставног средства. На прво од ових (12. питање), да ли 
наставници користе интернет током часова, 51% ученика је одговорило да 
они то никада не чине, док се 34% њих изјаснило да наставници интернет 
користе свега једном месечно. Занемарљив број њих одговорио је да се то 
чини чешће од поменутог.

На наредно (13.) питање – да ли се Јутјуб користи као наставно сред-
ство током часова – чак 56% испитаника изјаснило се да се то никада не 
чини, а свега 26% њих је одговорило да се то чини једном месечно. Број оних 
који сматрају да се то чини чешће је поново занемарљив. На 14. питање, да 
ли наставник енглеског језика користи Јутјуб веб-сајт као наставно сред-
ство, чак 74% ученика заокружило је одговор „никада“. 

Питања број 15 и 16, која испитују да ли се чешће пуштају филмови, се-
рије, музички спотови и исечци из филмова на српском или енглеском јези-
ку, природно, нису дала значајно другачије резултате, будући да се из пре-
тходна три питања могло установити да се Јутјуб у настави у овој средњој 
школи готово и не користи. На 17. питање, да ли наставник пушта едука-
тивне видее и/или документарне снимке на енглеском језику, 70% ученика 
заокружило је одговор „никада“, али је 22% студената заокружило одговор 
„једном месечно“, о чему ћемо касније дискутовати. На наредно питање 
(18.), да ли наставници пуштају видео-снимке ове врсте на српском језику, 
готово сви ученици (90%) одговорили су са „никада“, а број ученика који 
се изјаснио да се то чини једном месечно или чешће од тога је занемарљив. 
Коначно, и на последња два питања (да ли наставник користи за предста-
вљање енглеског вокабулара/објашњавање граматике) око 90% ученика од-
говорило је са „никада“, што је сасвим у складу са резултатима добијеним на 
прва три полазна питања. 
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АНАЛИЗА И ДИСКУСИЈА

Добијени резултати се у великој мери поклапају са оним што је о овој 
теми речено у литератури. Ова старосна група, како је већ наведено у раду 
(према Тапавички–Дуроњић, 2011.), у великој мери користи интернет, што 
потврђује и прву хипотезу аутора. Показало се такође и да ученици подјед-
нако често и у истој мери користе и Јутјуб веб-сајт. Питање које се тицало 
броја уређаја које ученици поседују, а помоћу којих се могу повезати на ин-
тернет, додатно говори о „умрежености“ данашњих генерација и о њиховој 
снажној вези са технологијом, што најочигледније потврђује чињеница да 
100% испитаника свакодневно користи интернет. 

Поставља се питање, да ли овако учестала и прекомерна употреба тех-
нологије омета ученике у свакодневним школским обавезама? Судећи по 
чињеници да су 29% испитаника одлични ученици, може се једино закључи-
ти да су они или научили да ускладе време коришћења интернета и бављења 
школским обавезама, или пронашли начин да технологију интегришу у сва-
кодневни процес учења. Ипак, број ученика који користе интернет у едука-
тивне сврхе је, нажалост, јако низак. 

Међутим, охрабрујућа је чињеница да, иако у знатно мањој мери користе 
Јутјуб у циљу савладавања школског градива и учења језика, они и те како 
умеју да пронађу садржаје који ће им помоћи код усвајања енглеског језика 
(питање 9.). Овде се мисли, пре свега, на гледање садржаја на енглеском јези-
ку који нису едукативног карактера (филмови, музички спотови, ТВ емиси-
је), али које ученици циљано пуштају како би боље овладали енглеским јези-
ком. Будући да је ово свакако ближе Хармеровој дефиницији „усвајања“ него 
учења језика, ауторке су се одлучиле управо за овај термин. Што се учења во-
кабулара и граматике помоћу Јутјуб видеа тиче, мишљења смо да висок про-
ценат испитаника који то никада не чине није сасвим у складу са тенденцијом 
ових генерација да се ослањају на технологију. Међутим, не може се тврдити 
ни да је разлог због ког ученици не користе Јутјуб за учење енглеског (и/
или других језика) непознавање благодети ове технологије. Приказано стање 
би се, можда, могло објаснити и мањком интересовања за учење језика, или 
недостатком жеље за учењем енглеског језика конкретно. Додатна истражи-
вања на ову тему омогућила би да се то засигурно утврди. Било како било, 
без обзира на њихове личне афинитете, може се закључити да су ученици не-
сумњиво увидели огромни едукативни потенцијал овог медија. 

Што се тиче употребе Јутјуба као наставног средства на средњошколском 
нивоу, одговори који су ученици дали на питања 11–20. несумњиво потврђују 
нашу хипотезу да се Јутјуб изузетно мало користи у настави, односно, да се 
користи врло ретко. Ни на једно од постављених питања, проценат ученика 
који су одговорили са „једном недељно“ , „више пута недељно“ или „сваки дан“  
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није био значајно висок. На три од 10 питања, имали смо пораст у броју уче-
ника који су заокружили одговор „једном месечно“. Чињеница да су добијени 
овакви резултати (у вредностима од 20% до 30%), иако се већина студената 
изјаснила да на њиховим часовима наставник није никада користио овај ме-
диј, могла би се објаснити разликом међу одељењима. Наиме, могуће је да су 
у питању ученици само једног одељења чији наставник енглеског језика на 
својим часовима једном месечно користи Јутјуб у сврху подучавања. Ово би 
се могло прецизније одредити додатним истраживањем у коме би се одељења 
посматрала одвојено уз посебне упитнике за њихове наставнике.

На основу добијених резултата може се са сигурношћу рећи да се у на-
шим школама још увек не даје много простора оваквој врсти технологије. 
Традиционални начин наставе преовладава и, мада се повремено јаве поку-
шаји да се настава „освежи“ новинама (у појединим одељењима, код поједи-
них наставника), чињеница је да је Јутјуб и даље задржава ван наших школа. 

Сами ученици Јутјуб далеко чешће користе за забаву и разоноду, неш-
то мање за информисање, а врло мало за учење и обнављање школског гра-
дива. Овде спада и учење страних језика, какав је енглески језик, те можемо 
рећи да је наша друга хипотеза овим резултатима оповргнута, будући да 
ученици, нажалост, користе едукативни потенцијал Јутјуба у далеко мањој 
мери од предвиђене. 

ЗАКЉУЧАК

На основу добијених резултата може се закључити да се Јутјуб веб-сајт 
у настави недовољно користи, премда се ученици њиме изразито много слу-
же. Истраживање је потврдило да студенти у великој мери користе интер-
нет и Јутјуб као средство за забаву, информисање и учење. На основу овога, 
може се закључити да су они, као „постмиленијалци“, и те како свесни вели-
ког потенцијала овог медија за наставу и учење, те да су научили да га веома 
вешто интегришу у своју свакодневницу. 

Овим радом желели смо да покажемо да је неопходно следити њихов 
пример и покушати да у што краћем року и што ефикасније укључимо ове 
медије у образовни процес нових генерација. Традиционална настава која 
се, нажалост, још увек примењује у нашим школама далеко од тога да је у 
стању да одговори на комплексне захтеве модерног друштва којих је вре-
меном све више. У доба нагомилавања знања, ученицима су потребна нова 
средства и методе не би ли њима овладали, а наш је став да би се одмереном 
и адекватном употребом Јутјуб видео-садржаја обогатила настава, а градиво 
приближило ученицима и учинило занимљивијим и уопште, продуктивност 
на часовима подигла на већи ниво. Међутим, чињеница је да наш образов-
ни систем врло лагано и обазриво прихвата новине у виду ових и сличних  
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технологија, те да би њихово инкорпорирање изискивало много новчаних 
улагања, времена и труда. Водећи се закључцима Данимира Мандића (1996), 
могло би се рећи да ни сами наставници још увек нису стекли слободу или, 
пак, довољно вештине да би се служили интернетом, рачунарима и новина-
ма ове врсте, стога би усавршавање наставног кадра и набавка опреме били 
први корак ка овом циљу.

Мишљења смо да би било корисно поновити ово истраживање у другим 
школама и/или са испитаницима другог узраста, како би се откриле могуће 
разлике у ставовима ученика или у степену коришћења Јутјуба у учењу и на-
стави. Такође би било интересантно урадити компаративно истраживање и 
упоредити одговоре ученика средње школе са одговорима студената, што 
би нам пружило ширу слику и потпунији увид у стање ствари.
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THE USE OF YOUTUBE FOR TEACHING ENGLISH  
IN HIGH SCHOOLS

Summary

Finding an aspect of life in which we do not rely on technology is almost impossible in an 
era in which its benefits are used to the utmost. Rapid technological changes and quickly growing 
knowledge base demand from us to acquire informational skills efficiently, which indirectly lead 
to improvements and updates in the teaching process. The aim of this paper is to investigate the 
scope of modernization of the teaching process in our country. A research was conducted in order 
to determine the extent of use of YouTube (as an important digital medium) and the Internet 
in general at a high school level. An overview of the prevailing attitudes on this topic is given, as 
well as the advantages and disadvantages of YouTube in the context of language learning. Results 
of the research that was conducted among the high school students in Leposavić are given in 
the main part of the paper. Finally, suggestions for selection of suitable teaching/learning video-
contents were given, as well as recommendations for potential additional research in the future. 

Key words: YouTube, learning, the English language, teaching, modernization.
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