Милија Марјановић
инспектор-просвјетни савјетник
за историју

ИЗВЈЕШТАЈ СА ГРУПНОГ САВЈЕТОДАВНО-ИНСТРУКТИВНОГ
РАДА
август 2016. године
Годишњим програмом рада Републичког педагошког завода планиран је
групни савјетодавно-инструктивни рад за школску 2016/17. годину.
Савјетодавно-инструктивни рад за наставнике историје основних и средњих
школа Републике Српске реализован је према утврђеном плану, током августа
мјесеца 2016. године и то у сљедећим градовима: Приједор, Бања Лука, Добој,
Бијељина и Источно Сарајево. Савјетовање је реализовано на пет пунктова,
током шест радних дана, за укупно 12 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 анализом инспектора-просвјетног савјетника
за историју сачињеном након извршених увида у рад наставника историје
у основним и средњим школама Републике Српске;
- упознавање наставника са резултатима екстерне провјере постигнућа
ученика другог разреда гимназије општег смјера реализоване у
самосталним гимназијама 18. маја 2016. године;
- презентовање стручне теме: Планирање, програмирање и припремање
ВОР;
- 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 2016. годину, у току
мјесеца августа реализован је групни савјетодавно-инструктивни рад са
наставницима историје основних и средњих школа на територији Републике
Српске.
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Реализација савјетодавно-инструктивног рада
У табелама које слиједе дати су термини одржаних савјетовања, називи
школа у којима су савјетовања одржана, регије/градови из којих су позвани
наставници, број позваних и присутних наставника, те проценат присутности
по градовима у којима су одржана савјетовања.
РЕГИЈА ПРИЈЕДОР
Датум Школа
Гимназија
16.08. „Свети
2016. Сава“
Гимназија
„Свети
Сава“
УКУПНО

Термин

Наставници

Позвано

Присутно

%

09,0010,30

Основне школе
регије Приједор

34

21

62%

11,0012,30

Средње школе
регије Приједор

14

10

71%

48

31

66%

Савјетовање за наставнике историје регије Приједор реализовано је са
једном групом наставника основних и једном групом наставника средњих
школа. Општи утисак је да је одазив наставника на савјетовање био добар, те да
су наставници показали интересовање за њега.
РЕГИЈА БАЊА ЛУКА
Датум Школа
Гимназија
17.08. Бања Лука
2016.
Гимназија
Бања Лука

18.08.
2014.

ОШ
„Бранко
Радичевић“
Бања Лука

Термин
09,0010,30

Наставници
Основне школе
града Бања
Лука

11,0012,30

Средње школе
регије Бања
Лука

09,0010,30

11,0012,30

УКУПНО

Основне школе:
Лакташи,
Србац,
Прњавор,
Градишка.
Основне школе:
Челинац,
К.Варош,
Кнежево, М.
Град, Шипово,
Рибник, Дринић

Позвано

Присутно

%

38

32

84%

37

34

92%

39

32

82%

34

20

59%

148

118

80%
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Анализом података у табели долазимо до закључка да су се савјетовању
боље одазвали наставници средњих школа (92%), мада су и остали наставници
показали завидно интересовање. За регију Бања Лука проценат присутности
савјетовању од 80% је више него добар.
РЕГИЈА ДОБОЈ
Датум Школа
Гимназија
19.08. „Јован
2016. Дучић“
Добој

Гимназија
„Јован
дучић“
Добој

Термин
09,0010,30

Наставници
Позвано
Основне школе:
Теслић, Петрово,
Модрича, Брод,
Пелагићево,
Шамац,
35
Вукосавље,
Пелагићево и Д.
Жабар
Средње школе
регије Добој и
основне школе
града Добоја и
општине
Станари

11,0012,30

УКУПНО

Присутно

%

32

91%

38

26

68%

73

58

79%

Позвани наставници на ово савјетовање били су у комбинованим
групама. Подаци у табелама дати су по групама. Свеукупно гледано одазив
наставника на овој регији било је веома добар.
РЕГИЈА БИЈЕЉИНА И БИРАЧ
Датум Школа
Гимназија
23.08. „Филип
2016. Вишњић“
Бијељина
Гимназија
„Филип
Вишњић“
Бијељина
УКУПНО

Термин Наставници
10,0011,30

12,0013,30

Основне школе
регија
Бијељина и
Бирач
Средње школе
регије
Бијељина

Позвано

Присутно

%

48

33

69%

17

12

71%

65

45

70%

Из података наведених у табели видљиво је да је одазив наставника
основних школа са регија Бијељина и Бирач и средњих школа регије Бијељина
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био веома добар, поготово ако се узме у обзир чињеница да неколико
наставника ради и у основној и у средњој школи, па су се опредијелили, прије
свега због организованог превоза, за присуство само једном савјетовању.
РЕГИЈА САРАЈЕВОСКО-РОМАНИЈСКА И РЕГИЈА ХЕРЦЕГОВИНА
Датум Школа
СШЦ
24.08. „Источна
2016. Илиџа“
Источна
Илиџа
СШЦ
„Источна
Илиџа“
Источна
Илиџа
УКУПНО

Термин
09,0010,30

Наставници
Основне
школе регија:
СарајевскоРоманијска и
Херцегвина

11,0012,30

Средње
школе регија:
СарајевскоРоманијска и
Херцегвина

Позвано

Присутно

%

48

30

62%

29

20

69%

77

50

65%

Савјетовање за наставнике историје двије регије: Сарајевско-романијска
и Херцеговина, реализовано је у два термина за наставнике основних и средњих
школа обје регије. Наставници су се одазвали у задовољаавајућемо броју с
обзиром на потешкоће у саобраћају и велику удаљеност појединих школа од
мјеста одржавања савјетовања..
Укупни подаци за све регије дати су у сљедећој табели
Регија
Приједор
Бања Лука
Добој
Бијељина
Сарајевскороманијска и
Херцеговина
УКУПНО

Позвано
48
148
73
65
77

Присутно
31
118
58
45
50

Проценат
66%
80%
79%
70%
65%

411

302

73%

Подаци изнијети у претходној табели говоре да је присуство наставника
савјетовању из наставног предмета историја у Републици Српској био на веома
добрих 73%, нарочито ако узмемо у обзир чињеницу да одређени број
наставника ради и у основној и у средњој школи, те да су неки имали оправдани
разлог за изостанак са овогодишњег савјетовања.
Закључак:
У оквиру Годишњег савјетодавно-инструктивног рада за школску
2016/2017. годину савјетовање је реализовано у августовском термину.
Савјетовање је реализовано у пет градова и то током шест радних дана, са
укупно 12 група наставника. На савјетовању је учествовало 302 наставника
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основних и средњих школа од позваних 411 што чини 73%. Овај проценат
је веома добар и нешто је нижи у односу на претходне године.
Наставницима историје који су запослени у средњим школама
представљени су резултати Анализе екстерне провјере постигнућа ученика
другог разреда гимназије општег смјера из наставног предмета историја,
док је са наставницима основних школа реализована стручна тема:
Планирање, програмирање и припремање васпитно-образовног рада.
Наставници су у току савјетовања узели активног учешћа у разматрању
тема које су биле на дневном реду.
Ток савјетовања
Инспектор-просвјетни савјетник је предложио дневни ред који је усвојен
од стране наставника без допуна.
Дневни ред:
1. Анализа инспектора-просвјетног савјетника за историју сачињена
након извршених увида у рад наставника историје у основним и
средњим школама Републике Српске;
2. Анализа резултата екстерне провјере постигнућа ученика другог
разреда гимназије општег смјера реализоване у самосталним
гимназијама;
3. Стручна тема: Планирање, програмирање и припремање ВОР;
4. Разно-текућа питања.
1) У оквиру прве тачке дневног реда наставници су упознати са
реализованом анализом стања наставе историје након извршених увида у
рад наставника историје у основним и средњим школа у претходном
периоду. Предочени су им циљеви и задаци анализе и предочени њени
резултати.
2) Наставници су упознати са проведеном екстерном провјером постигнућа
ученика другог разреда гимназије општег смјера, реализоване у
самосталним гимназијама 18. маја 2016. године. Наставници основних
школа су упознати са анализом, док су наставницима средњих школа
предочени резултати и квалитативна анализа провјере по задацима.
Наставници су давали своје сугестије и коментаре, који ће као
конструктивни дио бити узети у обзир током наредних провјера сличног
типа.
3) У оквиру стручне теме са наставницима историје у основним школама
реализована је тема „Планирање, програмирање и припремање васпитнообразовног рада“. На основу уочених недостатака током извршених
индивидуалних увида у рад наставника историје, јавила се потреба за
реализацијом ове стручне теме.
4) Наставницима је дата информација да за наредну школску годину није
планирано такмичење из историје. Исто тако обавјештени су да није
дошло до промјена у наставном плану и програму, као и да нема нових
уџбеника за наставни предмет историја.
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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, школски календар за 2016/17. годину, као и да се упознају са
законским и подзаконским актима који се примјењују у основном и средњем
образовању. У процесу планирања својих радних обавеза потребно је да се
искључиво воде својим рјешењима о задужењу за школску 2016/17. годину.
Наставници су се у својим излагањима осврнули на проблематику која је
присутна у њиховом раду, а везана је за рад у више школа, проблеме при
реализацији допунске наставе за више разреда, недостатке у уџбеницима
(нарочито за 8. разред основне школе), недостатак радних свески и друге
стручне литературе, као и квалитетне обуке наставника из области примјене
различитих нових метода у настави историје.
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,
31.08.2016. године

Милија Марјановић
инспектор-просвјетни савјетник
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