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Милија Марјановић 

инспектор-просвјетни савјетник  
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ИЗВЈЕШТАЈ СА ГРУПНОГ САВЈЕТОДАВНО-ИНСТРУКТИВНОГ 

РАДА 

август 2015. године  

 

 

Годишњим програмом рада Републичког педагошког завода планиран је 

групни савјетодавно-инструктивни рад за школску 2015/16. годину. 

Савјетодавно-инструктивни рад за наставнике историје основних и средњих 

школа реализован је према утврђеном плану, током августа мјесеца 2015. године 

и то у сљедећим градовима: Приједор, Бања Лука, Добој, Бијељина, Пале и 

Требиње. Савјетовање је реализовано на шест пунктова, током седам радних 

дана за укупно 14 група наставника историје основних и средњих школа. 

 

 

Циљна група: 

- наставници историје  основних школа у Републици Српској; 

- професори историје у гимназијама, средњим стручним и средњим 

техничким школама у Републици Српској. 

 

 

Циљ савјетовања: 

- упознавање наставника са запажањима инспектора-просвјетног 

савјетника за историју са извршених увида у рад наставника историје у 

основним и средњим школама Републике Српске; 

- упознавање наставника са резултатима извршене евалуације 

модернизованог наставног програма за гимназије свих смјерова; 

- упознавање наставника са резултатима извршене евалуације 

експерименталне примјене модернизованог наставног програма 

општеобразовних предмета у средњим стручним школама;  

- презентовање стручне теме: Оцјењивање у настави историје; 

- давање основних упутстава наставницима о правилима планирања, 

програмирања и припремања за наставу историје; 

- информације за наредну школску годину; 

- успостављање активне комуникације између савјетника и наставника, у 

вези са питањима и проблемима који су најактуелнији у реализацији 

наставе историје. 

 

 

Организација савјетовања 

У складу са планираним активностима РПЗ-а за  2015. годину, у току 

мјесеца августа  реализован је групни савјетодавно-инструктивни рад са 
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наставницима историје основних и средњих школа на територији Републике 

Српске.  

 

Реализација савјетодавно-инструктивног рада  

     У  табелама које слиједе дати су термини одржаних савјетовања, називи 

школа у којима су савјетовања одржана, број позваних и присутних наставника, 

те проценат присутности  по градовима у којима су одржана савјетовања.  

 

РЕГИЈА ПРИЈЕДОР  

 

Датум Школа Термин Позвано  Присутно Проценат 

 

18.08. 

2015. 

 

 

ОШ „Бранко 

Ћопић“ 

 

09,00-10,30 

 

34 

 

20 

 

58% 

Гимназија 

„Свети Сава 

 

11,00-12,30 

 

12 

 

10 

 

83% 

 УКУПНО   46 30 65% 

 

Као што се из претходне табеле може видјети савјетовање за наставнике 

историје основних и средњих школа регије Приједор реализовано је са 2 групе. 

Општи утисак је да је одазив наставника на савјетовање био солидан, узимајући 

у обзир чињеницу да су поједини наставници, да би смањили путне трошкоове, 

присуствовали савјетовању у Бањој Луци.  

 

РЕГИЈА БАЊА ЛУКА   

 

Датум Школа Термин Позвано  Присутно Проценат 

 

19.08. 

2014. 

 

 

ОШ „Иво 

Андрић“ 

 

09,00-10,30 

 

44 

 

35 

 

80% 

 

Гимназија  

 

11,00-12,30 

 

38 

 

35 

 

 

92% 

 

20.08. 

2014.  

 

 

ОШ „Бранко  

Радичевић“  

 

09,00-10,30 

 

 

46 

 

38 

 

82% 

 

11,00-12,30 

 

 

27 

 

10 

 

37% 

 УКУПНО  

 

 155 128 82% 

 

 

Анализом података у табели долазимо до закључка да је бољи одазив 

наставника средњих школа 92%, док су наставници у основним школама укупно 

били заступљени са 66%. 

 

РЕГИЈА ДОБОЈ   

 

Датум Школа Термин Позвано  Присутно Проценат 

 ОШ“ Д.     
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21.08. 

2014.  

 

Обрадовић“ 

Добој  

09,00-10,30 55 50 91% 

Гимназија 

Добој  

 

11,00-12,30 

 

20 

 

12 

 

60% 

 УКУПНО   

 

75 62 83% 

 

Позвани наставници на ово савјетовање били су у комбинованим 

групама, тако да су у табели одвојени наставници основних од наставника 

средњих школа. Свеукупно гледано одазив наставника на овој регији било је 

веома добар.  

 

РЕГИЈА БИЈЕЉИНА И БИРАЧ    

 

Датум Школа Термин Позвано  Присутно Проценат 

 

25.08. 

2014.  

 

ОШ „Вук 

Караџић“ 

Бијељина  

 

09,00-10,30 

 

50 

 

36 

 

 

72% 

Пољопривредна 

школа  

Бијељина  

 

11,00-12,30 

 

18 

 

 

14 

 

78% 

 УКУПНО   

 

68 50 74% 

 

 

Из података наведених у табели видљиво је да је одазив наставника 

основних и средњих школа са регије Бијељина и Бирач био веома 

задовољавајући, поготово ако се узме у обзир чињеница да неколико наставника 

ради и у основној и у средњој школи, па су се опредијелили за присуство само 

једном савјетовању.   

 

РЕГИЈА САРАЈЕВСКО-РОМАНИЈСКА  

 

Датум Школа Термин Позвано  Присутно Проценат 

 

26.08. 

2014.  

 

ОШ „Србија“ 

Пале  

 

09,00-10,30 

 

22 

 

 

21 

 

95% 

Средњошколски 

центар Пале  

 

11,00-12,30 

 

18 

 

 

14 

 

78% 

 

 УКУПНО   

 

40 35 87,5% 

 

Одазив наставника основних школа регије Сарајевско-романијске био је 

за нијансу бољи од одазива наставника средњих школа. Укупно су наставници 

ове регије на савјетовању из историје били заступљени са 87%, што је веома 

задовољавајуће.  

 

РЕГИЈА ХЕРЦЕГОВИНА   
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Датум Школа Термин Позвано  Присутно Проценат 

 

27.08. 

2014.  

 

ОШ „Змај Јова 

Јовановић“ 

Требиње 

 

09,00-10,30 

 

18 

 

16 

 

88% 

Гимназија  

Требиње 

 

11,00-12,30 

 

11 

 

 

11 

 

100% 

 УКУПНО   

 

27 25 93% 

 

Најбољи одазив наставника историје традиционално је у Херцеговачкој 

регији гдје су се сви наставници средњих школа и 88% наставника основних 

школа одазвали на савјетовање.  

 

Укупни подаци за све регије дати су у сљедећој табели  

 

Регија Позвано Присутно Проценат 

Приједор 46 30 65% 

Бања Лука  155 128 82% 

Добој  75 62 83% 

Бијељина  68 50 74% 

Сарајевска 40 35 87,5% 

Херцеговачка  27 25 93% 

УКУПНО  411 330 80% 

 

Подаци изнијети у претходној табели говоре да је присуство наставника 

савјетовању из наставног предмета историја  у Републици Српској био на веома 

добрих 80%.  

Преглед присутности наставника основних, односно, средњих школа 

савјетовањима у августу датих по градовима у којима су се одржавали приказан 

је у сљедећим табелама. 

 

Основне школе  

 

Градови  Позвано Присутно Проценат 

Приједор 34 20 58% 

Бања Лука  117 86 74% 

Добој  55 50 91% 

Бијељина  50 36 72% 

Сарајевска 26 21 81% 

Херцеговачка  22 16 73% 

УКУПНО  304 229 75% 

 

Средње школе 

 

Регија Позвано Присутно Проценат 

Приједор 12 10 83% 

Бања Лука  38 35 92% 

Добој  20 12 60% 
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Бијељина  18 14 78% 

Сарајевска 18 14 78% 

Херцеговачка  11 11 100% 

УКУПНО  117 96 82% 

 

Закључак:  

У оквиру Годишњег савјетодавно-инструктивног рада за школску 

2015/2016. годину савјетовање је реализовано у августовском термину. 

Савјетовање је реализовано у шест градова и то током седам радних дана, 

са укупно 14 група наставника. На савјетовању је учествовало 330 

наставника основних и средњих школа од позваних 411 што чини 80%. 

Овај проценат је веома добар и донекле је  виши у односу на претходне 

године.  Ако сагледамо проценат одазива наставника по нивоима, може се 

констатовати да је нешто бољи одазива на савјетовање био наставника 

средњих школа (82%) него наставника основних школа (75%).  

 

Ток савјетовања 

Инспектор-просвјетни савјетник је предложио дневни ред који је усвојен 

од стране наставника без допуна.  

 

Дневни ред:  

1. Запажања инспектора-просвјетног савјетника са извршених увида у рад 

наставника историје  

2. Извјештај о извршеној евалуацији НПП-а за гимназије свих смјерова  

3. Извјештај о извршеној евалуција наставних програма  општеобразовних 

предмета у средњим стручним школама  

4. Стручна тема: Оцјењивање у настави историје  

5. Текућа питања 

 

1) У оквиру прве тачке дневног реда наставници су упознати са 

реализованим увидима у рад наставника историје у претходној школској 

години. Указано је на најчешће недостатке који се појављују приликом 

увида и примједбе које се дају наставницима. Сугерисано им је посвете 

више пажње развијању способности и вјештина код ученика и 

примјењују различите методе и облике рада. Приликом примјене 

писмених провјра потребно је да користе задатке различитог ниво 

сложености, различитих типова и тежине.  

2) Наставницима су предочени резултати евалуције модернизованог 

програма за гимназију свих смјерова. Наглашено је да у програму 

историје није било промјена, те да су наставници исказали позитиван 

став према овом програму. Наставници су позвани да се убудуће 

активније укључе у овакве и сличне активности како би дали што већи 

допринос побољшавању услова рада у школама. Предочене су им 

примједбе и сугестије наставника изнетих у анкети и дата образложења 

за то што нису усвојена.  

3) Наставници су упознати са резултатима проведене евалуације 

модернизованог програма општеобразовних предмета у средњим 

стучним школама који се експериментално примјењивао у школској 

2014/15. години у 16 средњих школа. Наставницима је речено да 

Министарство просвјете и културе није одобрило примјену 
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модернизованог наставног програма општеобразовних предмета и 

указало на обавезу примјене модуларне методологије у средњим 

стручним школама.  

4) Наставницима основних школа презентована је стручна тема : 

Оцјењивање у настави историје, док су наставници средњих школа, због 

недостатка времена, позвани да исту преузмју са сајта РПЗ-а.  

5) У оквиру текућих питања наставници су упознати са промјенама у 

примјени одређених правилника.  

Наставници су исказали велико незадовољство рјешењима у Правилнику 

о оцјењивању ученика, као и статусом просвјетних радника и 

проблемима са којима се свакодневно сусрећу у раду. Исказали су 

потребу за новим савременим уџбеницима нарочито за трећи и четврти 

разред гимназије.  

Такође су истакли проблем мањег броја часова, због чега су приморани 

да путују и у удаљене школе да би реализовали један или два часа 

седмично.  

Истакли су поново потребу да се уведе још један час историје у 6. разред, 

као и да се повећа број часова историје у средњим стручним и 

техничкиим школама бар за још 2.  

На крају савјетовања наставници су евидентирали своје присуство и 

подељени су им сертификати као потврда учешћа на савјетовању.  

 

 

Закључак  

 

Наставницима је наглашено да се у процесу припреме за нову школску 

годину искључиво користе одобрене наставне планове и програме који се налазе 

на сајту РПЗ-а као и да се упознају са законским и подзаконским актима који се  

примјењују у основном и средњем образовању. 

Такође, указано им је на потребу стручног усавршавања и остваривања 

комуникације са стручним савјетником у свакој ситуацији, било да се ради о 

питањима, приједлозима, сугестијама, примјерима добре праксе, промовисању 

одређених активности и сл. Веома је важно да наставници својим радом дају 

пуни допринос промовисању значаја изучавања историје и у основној и у 

средњој школи.  

Наставницима је препоручено да прате све савремене токове у области 

технологије, научна достигнућа, да примјењују иновације у настави, врше 

перманантно стурчно усавршавање, како индивидуално, тако и на нивоу актива, 

школе и да искористе сваку прилику да се самообразују.  

 Општи утисак је да су наставници историје у основним и средњим 

школама у потпуности спремни за почетак нове школске године.  

 

Бањалука, 

31.08.2015. године                                                              Милија Марјановић 

                                                                                  инспектор-просвјетни савјетник  

 

 

 

 


