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А Н А Л И З А 
стања наставе биологије у основним и биологије и екологије и заштите животне средине  у  

средњим школама  Републике Српске 
 
 
Бања Лука, јун 2010. године  
 
Драго Лугић, инспектор-просвјетни савјетник за биологију 

 
 
Циљ анализе:  

Снимање стања у настави биологије у основним и средњим школама у Републици Српској и 
дефинисања активности за унапређење наставе. 
 
Задаци:  

1. Анализирати старосну структуру, односно радно искуство наставника биологије у основним и 
средњим школама; 

2. Анализирати кадровску структуру наставника биологије у основним и средњим школама; 
3. Анализирати приступ планирању и програмирању наставе биологије; 
4. Предложити мјере за унапређење наставе биологије. 
 

Циљна група:  
Наставници биологије у основним и средњим школама у Републици Српској 

 
Садржај рада: 

1. Групни савјетодавни, инструктивни и педагошки рад са наставницима биологије основних и 
средњих школа у Републици Српској; 

2. Индивидуални увид у рад наставника биологије у основним и средњим школама у Републици 
Српској; 

3. Непосредни разговори и електронска комуникација са наставницима и педагошком службом у 
основним и средњим школама у Републици Српској; 

 
1. Анализа старосне структуре наставника биологије  
 
     Основне школе 

 
На основу прикупљених и обрађених  података за наставнике биологије  урађен је дијаграм (број 1) 

који показује тренутно стање радног стажа. Дијаграм је урађен тако да обухвата периоде од по 5 година 
радног стажа. 



 2

 
 
 
 

          

30.37%

16.30% 9.63% 8.52% 9.63%

4.07%6.30%15.19%

до 5 г.

 6 до 10 г.

11 до 15 г.

16 до 20 г.

21 до 25 г.

26 до 30 г.

31 до 35 г.

36 до 40 г.

 
           Дијаграм 1: Године стажа наставника биологије у основним школама 
 

  Ако се период од 40 година стажа посматра у два дијела, до 20 и преко 20 година стажа, долази 
се до следећих карактеристичних односа: 35,19% наставника има до 20 година радног стажа, док је у 
категорији од 21 до 40 година стажа 64,81% наставника. 

 Од 36 до 40 година радног стажа је 30,37%, а од 31 до 35 година је 16,30% наставника биологије. 
До 5 година радног стажа има 15,19%, а од 6 до 10 година 6,30% наставника.  Ови подаци говоре да 
наставу биологије изводи знатно већи број  наставника чији је радни стаж преко 30 година радног стажа 
у односу на број наставника који имају до 5, односно 10 година радног стажа.  
 Године стажа за наставнике биоилогије посматране су за 270 наставника 
 

Средње школе 
 

На бази прикупљених и обрађених  података за професоре биологије и екологије и заштите 
животне средине урађен је дијаграм (број 2) који показује тренутно стање радног стажа. Дијаграм је  
урађен по истом принципу као и за основне школе (такође обухвата периоде од по 5 година радног 
стажа). 

Ако се период од 40 година стажа посматра у два дијела (до 20 и преко 20 година стажа), долази 
се до следећих карактеристичних односа: 44,66% наставника има до 20 година радног стажа, док је у 
категорији од 21 до 40 година стажа 55,34% наставника. 

Од 36 до 40 година радног стажа је 12,31%, а од 31 до 35 година је 10,77% професора биологије. 
До 5 година радног стажа има 20%, а од 6 до 10 година 13,85% професора.  Ови подаци говоре да 
наставу биологије изводи мањи број  професора чији је радни стаж преко 30 година радног стажа 
(23,08%) у односу на број наставника који имају до 5, односно 10 година радног стажа.(33,85%).  

Године стажа за наставнике биоилогије посматране су за 78 професора биологије. 
 

За очекивати је да ће се у наредном периоду појавити потреба за овим кадром, посебно у 
основним школама, и да исти тржиште рада може обезбиједити. Треба очекивати да ће се смјена вршити 
у правцу ангажовања младих кадрова којима ће требати стручна помоћ око успјешног уласка у 
образовно-васпитни процес. 
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             Дијаграм 2: Године стажа професора биологије у средљим школама 
 
 
2. Кадровска структура наставника биологије у школама у  Републици Српској 

 
Основне школе 

Од укупног броја наставника који изводе наставу биологије  у основним школама 65 наставника 
(24,07%) је са високом стручном спремом, 204 наставника (75,56%) је са вишом стручном спремом   и 
један наставник је са средњом стручном спремом (0,37%).  
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 Дијаграм 3: Квалификациона структура наставника биологије 

 
Од 65 наставника биологије са високом стручном спремом 57 су завршили Природно-

математички факултет-одсјек биологија, односно 87,69%, а 8 наставника су завршили друге факултете, 
односно 12,31% (Наставнички факултет- три наставника, Пољопривредни факултет-два наставника, 
Ветеринарски факултет-један наставник, Технолошки факултет-један наставник и Учитељски факултет-
један наставник).  

Дијаграм број 4 показује структуру факултета које су завршили наставници биологије. 
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              Дијаграм 4: Квалификациона структура наставника биологије према завршеном факултету 
 

Положен стручни испит још нема 16 наставника (5,93%) а лиценцу за рад у васпитно-образовним 
институцијанма још није обезбиједило 19 наставника (7,04%).  

Дијаграм  број 5 показује стање кадра када је ријеч о стручним испитима, а дијаграм  број 6 
показује стање кадра када је ријеч о радним лиценцама. 
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              Дијаграм 5: Положен стручни испит 
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                 Дијаграм 6: Посједовање радне лиценце 
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Углавном стручни испит још нису положили и лиценцу нису обезбиједили наставници 
биологије који су са школом засновали радни однос у блиској прошлости. За један број наставника 
процес полагања стручног испита је у току. 
 

Средње школе 
У средњим школама наставу биологије изводи 78 професора. Природно-математички факултет-

одсјек биологија завршило је 77 професора, а један професор који изводи наставу биологије има звање 
професор хемије. 

Положен стручни испит још нема 5 професора (6,41%) а лиценцу за рад у васпитно-образовним 
институцијанма још није обезбиједило 6 професора (7,69%). Углавном стручни испит још нису 
положили и лиценцу нису обезбиједили професори биологије који су са школом засновали радни однос 
у блиској прошлости. За један број наставника процес полагања стручног испита је у току. Дијаграми 
број 6 и 7 показују стање кадра када је ријеч о стручним испитима и лиценцама. 
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                 Дијаграм 6: Стање стручних  испита 
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                 Дијаграм 7: Стање лиценци 
 
3. Анализа приступа планирању и програмирању наставе биологије; 

 
Према Програму рада Републичког педагошког завода редовно се обавља увид у стручно-

педагошки рад наставника. Циљ прегледа је увид у стручни  и педагошки рад у планирању, 
програмирању и реализацији наставе. 

У периоду од октобра 2007. до јула 2010. године, у складу с концептом „Комплексни преглед 
рада школа“ извршен је индивидуални увид у рад 114 наставника биологије  у 67 школа (102 наставника  
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у 56 основних и 12 наставника у 11 средњих школа). Увид је вршен и непосредно и посредно 
(електронским путем). 
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                 Дијаграм 8: Стање увида 

 
Увидом је утврђено да наставници биологије у основним и средњим школама редовно 

врше планирање и програмирање наставе биологије. Само у једном случају наставник није на вријеме 
израдио годишњи-глобални наставни план рада и у два случаја мјесечне-оперативне планове. 

Међутим, приликом глобалног и оперативног планирања градива значајан број наставника се не 
придржава савремнеих дидактичко-методичких принципа. 

 
4. Приједлог мјера за унапређење наставе биологије 
 

- Редовно планирати наставу биологије у складу са важећим Наставним планом и програмом, 
школским календаром и савременим дидактичко-методичким принципима; 

- Редовно се припремати за наставу, писати припреме и по потреби ажурирати постојеће. Писане 
припреме требају да садрже основне дидактичко-методичке елементе;  

- У реализацији наставе вршити правилан избор наставних метода и облика рада. У току часа 
комбиновати различите методе и облике наставног рада,   укључујући и савремене видове наставе и нове 
технике учења;  

- Поред природног материјала и других очигледних наставних средстава, у припремању и извођењу 
наставе билогије користити и компјутер и предности информатичких технологија; 

-  Редовно пратити, провјеравати и вредновати рад, знање, вјештине и способности ученика; 
- Омогућити ученицима да и они бирају начин и темпо рада и процјењују и оцјењују исходе свога 

рада; 
- Савјесно припремати и реализовати план и програм рада еколошке и биолошке секције и других 

облика ваннаставних активности; 
- Развијати успјешну комуникацију с ученицима, градити  и чувати лични ауторитет успјешног 

наставника; 
-  Поштовати личност ученика; 
-  Уредно водити педагошку документацију; 
- Стално радити на личном стручном усавршавању (учешће на савјетовањима, семинарима и 

симпозијумима,  коришћење савремене стручне литературе, држање огледних часова, рад на личној 
„информатичкој писмености“, итд.);  

- У оквиру актива, и у сарадњи с директором школе, ангажовати се  на опремању кабинета за 
биологију неопходним наставним средствима и помагалима; 

- Сарађивати с Републичким педагошким заводом и савјетником, укључујући и електронску 
комуникацију, итд. 

 
Инспектор-просвјетни савјетник 

                                                                                                                           Драго Лугић, проф. 


