РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД
БАЊАЛУКА

АНАЛИЗА ГРУПНОГ И САВЈЕТОДАВНОГ РАДА
за наставнике физичког васпитања у основним и средњим школама Републике Српске
одржаног у августу 2013. године

Бањалука, 3. септембра 2013. године
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ЦИЉНА ГРУПА:






наставници физичког васпитања у основним и средњим школама
ЦИЉ САВЈЕТОВАЊА:
Остварити комуникацију и интеракцију између наставника физичког васпитања ОШ и СШ и
инспектора-просвјетног савјетника у РПЗ-у на осам утврђених локација, непосредним радом, а
након савјетовања и посредно,
Дати основна упутства за рад и сарадњу, израду ГПР наставе физичког васпитања (НПП) у
основним и средњим школама и посебно гимназија у Републици Српској. Осврт на годишње
планирање, програмирање и припремање наставника физичког васпитања у основним и средњим
школама, ограничења и проблеми у реализацији, примједбе... Како до бољих рјешења, форме и
унапрјеђења праксе
Излагање с презентацијом актуелне теме под насловом: ''Везе између НПП физичког
васпитања и јасноће оцјењивања ученика''
ДНЕВНИ РЕД САВЈЕТОВАЊА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
за школску 2013/14. годину:
1. Приједлози измјена и допуна НПП за ОШ и СШ и израда новог НПП физичког
васпитања за гиманзију (III раз.) у Р. Српској
2. Презентација теме, по приједлогу наставника под насловом: ''Разумијевање
мотивације ученика у школском физичком васпитању '' (значај и структура)
3. Остала питања: извори и информације за усавршавање наставника .... Такмичења
МОИ РС за школску 2013/14. годину - проблеми и приједлози- Инфоспорт и
евентуалне могућности за проширење програма литература, часописи, Е-портал, сајт
Звода-савјетника и сл.
4. Попуњавање евалуационог листа и подјела сертификата о присуству савјетовању

Активности око припреме и реализације групног и савјетодавног рада инспектора-просвјетног
савјетника за физичко васпитање за школ. 2013/14 год. започеле су на вријеме у складу са ГПР РПЗ –а:






Детаљан план савјетовања, дневни ред, локације и динамика реализације дефинисани су у складу
са раније наведеним потребама наставника физичког васпитања,
Основне и средње школе су благовремено, електронским путем, обавјештене и детаљно упознате с
појединостима у вези савјетовања: начином рада, мјестом и временом одржавања, (период VI IX мј.)
Ради лакше комуникације, интеракције и прикупљања података (разговор, евалуација, потписи ..) на
сваком пункту Са њима је у току савјетодавног рада остварен први контакт и иницирање разговора
и дискусије као и осталих неопходних активности у току рада,
Водило се рачуна о комуникацији између свих учесника и савјетника и то је учињено у знатној
мјери на свим пунктовима у временски одређеним терминима.
Урађена је презентација у Power Point-u, с наведеном темом у циљу стручног усавршавања
наставника физичког васпитања, а презентовани материјал ће бити изложен на веб-сајту Заводапод именом просвјетног савјетника.
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Наставници ФВ ОШ: Челинац, Котор Варош,
Мркоњић Град, Шипово, Језеро, Лакташи, Кнежево
Рибник

21. августа
2012 год од
10 до12 час.

Бања
Лука

Економска
школа

Наставници ФВ СШ општине: Бањалука, Котор
Варош, Челинац, Рибник, М. Град, Шипово,

23. августа
2012.
9 -12 часова

ОШ ''Д.
Приједор Максимов.''
Приједор

Наставници ФВ ОШ општине: Приједор, Костајница,
Нови Град, Козарска Дубица, Оштра Лука, Крупа на
Уни, С. Сански Мост,

23. августа
2012. од 12
до 14 часова

Приједор

Економска
школа

Наставници ФВ СШ општине: Приједор, Костајница,
Нови Град, Козарска Дубица,

Свега позваних наставника физичког
васпитања из Регије Бањалука и Приједор
Свега присутних 52 %

Присутни
19
25

ОШ ''Јован
Цвијић''

21

Бањалука

24

20. августа
2013. од 12
до 14 часова

Наставници ФВ ОШ из Бањалуке

12

ОШ ''Јован
Цвијић''

10

20. августа
2013
Бањалука
9 - 12 часова

34

Наставници ФВ ОШ и СШ општине: Градишка,
Прњавор, Србац

42

ОШ ''Васа
Чубриловић''

39

Градишка

Општине које гравитирају према градовима у
којима се налазе школе са опремом за видео
конференцију

55

Центар/
школа

34

19. августа
2012.
9 - 12 часова

Мјесто

23

Датум и
вријеме

Позвани

РАСПОРЕД И РЕАЛИЗАЦИЈА САВЈЕТОВАЊА за школ. 2013/14. год.
за наставнике физичког васпитања у основним и средњим школама Републике Српске

217

111

Кључни проблеми на које указују наставници
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Реализација НПП у постојећим условима рада и без наставних средстава
Вођење документације у стручно-прописаној евиденцији
Избор литературе, часописа за стручно усавршавање наставника физичког васпитања
Тешкоће комуникације у школи и проблеми недостатка радне норме
Избор најбољег наставника физичког васпитања у РС (приједлог и за КОО МОИ РС)
Наставити са педагошко-инструктивним радом, сарадњом и контактима,
Мотивација за вјежбање на часовима физичког васпитања
Уписивање оцјене ученика у физичком васпитању у одјељењске књиге?!!
Већа посјећеност: необавјештеност наставника због обавеза у школи, сједнице, поправни...
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Кључни проблеми на које указују наставници у прилог такмичењима МОИ Р. Српске
1. Предлаже се да се такмичења не реализују суботом и недјељом?!
2. Предалже се да у својству судија буду ангажовани НФВ па чак и ученици
3. Обавезно вршити набавке наставних средстава, бар повремено
4. Створити могућности за одрађивање приправничког стажа
5. Школе и општине би требале да поведу рачуна о подршци такмичењима, па и награђивању
(скромно и симболично награђивање или признавање рада наставника за показане резултате и рад са
дјецом и омладином у школи.
6. Боља организација у вези са превозом ђака на такмичења јер постоји могућност да школе
одустану од учешћа у такмичењу због не планираних трошкова (све чешћи проблем).
НОВИ ПРИЈЕДЛЗИ МЈЕРА И НАЧИНИ РЈЕШАВАЊА КА МИНИСТАРСТВУ:
* Увести праксу чешће комуникацију путем веб-сајта Републичког педагошког завода и

праћење упутстава инспектора-стручног савјетника (линк и електронском поштом),
* Континуирано радити на развијању НПП-а за основну и средњу школу (Републички
педагошки завод и Министарство просвјете и кулутуре Републике Српске) и посебно
окончање НПП физичког васпитања за гимназију (4. Разред) - као актуелном задатку
* Ставити на располагање одговарајући избор литературе, упутстава, информација,
која би наставницима физичког васпитања била од користи укључујући и презентације и
актуелне материјале са савјетовања (просвјетни савјетник)
* Објављивање новог и актуелног Програма стручног усавршавања наставника физичког
васпитања како би га се у школи придржавали (наставници и и руководство у школи)
* Дати пунији допринос у изградњи неких школских игралишта (случај ОШ у Н.
Тополи) активирању МИНИ рукомета како у нижим тако и вишим разредим, реализација
наставе ф.в. у учионици у основној школи.
* Донијети Правилник о компетенцијама наставника у школама (не постоји у РС)
* Чешћа и тјешња сарадња РПЗ и МПиК... (МПОиС).
* Укључивање ОШ и СШ из Дистрикта Брчко у школска спортска такмичења на
нивоу Републике Српске
* Ако се такмичи по правилима ''фуцала'' онда треба унијети у пропозиције
такмичења иста, а не правила малог фудбала.
* У Регији Приједор треба бар седам дана прије најавити организацију регионалног
како би општинска такмичења могла без проблема да се обаве и пријаве
Рјешења и мјере којима ће се побољшавати стање у школи:
* Учинити доступном актуелну проблематику на Сајту РПЗ-а, са савјетовања и скупова,

* Истицање добрих примјера из праксе и окружења, непосредних припрема наставника из
праксе како би дошло до њиховог преузимања, приказ искустава у неким школама и часописима
* Континуирана сарадња инспектора-просвјетног савјеника и наставника физичког васпитања
непосреднно и посредно путем електронске поште, сарадња Министарстава и РПЗ и јаснији и
дугорочнији акти и наступи и упутства према школама када су у питању стручна тумачења,
* Сарадња са институцијама : министарствима, школама, спортским савезима, клубовима,
факултетима, удружењима- друштвима ПФК, наставницима, појединцима и др.
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* Донијети нови НПП физичког васпитања за гимназије у Републици Српској до краја ове
школске године, побољшати постојећи НПП физичког васпитања за основну школу, а по
предложеној методологији
* Организација семинара, савјетовања, стручних предавања и округлих столова као и
чешће посјете и педагошко-инструктивни рад у школама ван Бањалуке и Добоја.
Потпунијем извјештају о реализованом савјетовању допринијели су подаци добијени из
упитника за евалуацију: КАКО НАСТАВНИЦИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ОСНОВНИХ И
СРЕДЊИХ ШКОЛА КОМЕНТАРИШУ ПРОТЕКЛО САВЈЕТОВАЊЕ (школске 2013/14 године)
У отвореним питањима у упитнику за евалуацију презентујемо процјене мишљења о
протеклом савјетовању и шта указују наставници приликом организације и реализације овогодишњег савјетовања.
Наставници у основној и средњој школи добили су прилику и за остале коментаре и
приједлоге:
1. да се стручна тема постави на сајт Завода (савјетника) ради увида и подсјећања, што је до
сада пропуштано од стране РПЗ-а.
2. чешће (бар два пута) савјетовање
3. веће признавање савјетниковог рада и приједлога и мјера за које се залажемо,
4. похвале и учешће у изради ове актуелне теме о мотивацији ђака у физичком васпитању
коју смо предложили и заједно реализовали
5. корекција седмичне норме часова физичког васпитања и осталих облика рада,
прерасподјела часова и нових облика рада у настави физичког васпитања (корективно вјежбање,
изборни програм који не постоји).
П.С. Обављено је и савјетовање наставника физичког васпитања у Дистрикту Брчко са отварањем
могућности и преиспитивања учешћа ОШ и СШ из Дистрикта Брчко у школским спортским такмичењима на нивоу Републике Српске. Захтјев ће бити упућен КООМОИ РС и МПОиС-а. Реализоване
су теме по избору Актива наставника физичког васпитања у Дистрикту Брчко.
Инспектор-просвјетни савјетник
за физичко васпитање
Др Душан Сп. Илић
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