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  Извјештај са одржаног групног савјетодавно-инструктивног рада 

     реализованог у августу 2022. године 

 

 Групни савјетодавно-инструктивни рад са наставницима енглеског језика  основних,  

средњих  стручних и техничких школа и гимназија је реализован у августу мјесецу у  

Бањалуци,  Приједору, Добоју, Бијељини, Палама и Требињу.  

 Савјетовање за наставнике енглеског језика у средњим школама је реализовано у 6  

градова, за 12  група наставника, којима је присуствовало 70.00% наставника енглеског 

језика.   

 Преглед градова, школа домаћина, броја група и процената присуства наставника 

енглеског језика ГСИР-у 2022. године:  

 

Град Школа домаћин Датум 
Број 

група 

Проценат 

присуства 

Бањалука 

-Техничка школа,  

-Угоститељско-

туристичка школа, 

-ОШ „П.П.Његош“ 

 22.08.2022. 

 23.08.2022. 

 

4 

 

 

 

 

 

150 

наставника 

СШ (75%), 

 

305 

наставника 

ОШ (67%) 

 

наставници 

ОШ  и СШ 

70.00% 

Приједор Економска школа  24.08.2022. 2 

Добој 

 
ОШ „В.Караџић“ 

25.08.2022. 
2 

Бијељина 

 
Гимназија „Ф.Вишњић“ 

26.08.2022. 
2 

Пале СШЦ „Пале“ 
29.08.2022. 1 

 

Требиње Центар средњих школа 
30.08.2022. 1 

 

     6 градова 8 школа 
 

 
12 група 

 

 Дневни ред савјетовања: 

 

1. Нови наставни програми 

2. Анализа спољашње провјере постигнућа из енглеског језика 

3. Професионалне компетенције наставника 

 

 

Ток савјетовања 

 У оквиру прве тачке дневног реда, наставницима су дате информације о наставним 

програмима за енглески језик (урађени модули за трећи разред средњег стручног 

образовања и програми додатне наставе за основно образовање); 
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 У оквиру друге тачке дневног реда, наставницима је презентована Анализа резултата 

проведене спољашње провјере постигнућа ученика 1. разреда гимназије (општи смјер) 

из енглеског језика;  

 

 У оквиру треће тачке дневног реда, наставницима је презентован садржај истраживањa 

Друштва психолога Републике Српске чији је циљ био провјерити ставове васпитно-

образовних радника током пандемије ковида. Посебно је истакнут значај 

саморефлексије, коју би сваки наставник требао реализовати. На основу резултата 

саморефлексије потребно је усмјеравати сопствено професионално усавршпавање. 

Током савјетовања, наставници основних школа су питали како би могли да купе уџбеник 

енглеског језика за трећи разред. Обзиром да ученици трећег разреда добијају комплете 

уџбеника бесплатно, уџбеници за енглески језик се не могу купити у књижарама. Нови 

уџбеници су потребни наставницима јер је дошло до промјене илустрација у касније 

штампаним уџбеницима у односу на оне који наставници имају, што је отежавајућа и 

збуњујућа околност за ученике. 

Наставници који предају у гимназијама су питали да ли ће и када бити објављен нови 

уџбеник за четврти разред гимназије, јер још само у том разреду није дошло до промјене на 

плакату одобрених уџбеника.  

Наставници су такође питали када ће материјал са савјетовања бити постављен на сајт Завода 

и како могу преузети Извјештај Друштва психолога. 

Извјестан број наставника није присуствовао савјетовању због тога што се колегиница која је 

требала реализовати савјетовање за наставнике основних школа разбољела. У договору са 

директором Завода је одлучено да, како би се премостила настала ситуација, се групе 

наставника из основних и средњих школа саставе и заједно присуствују савјетовању. 

Међутим наставници регије Бањалука нису имали ту информацију те је број наставника који 

су присуствовали у овој регији мањи.  

 

Захваљујемо се директорима школа домаћина овогодишњег савјетовања за наставнике 

енглеског језика основних и средњих школа за сарадњу и подршку приликом реализације 

овогодишњег савјетовања. 

 

 

 

 

Датум: септембар 2022. године    Татјана Богдановић, 

 

Инспектор-просвјетни савјетник  


