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Датум: 1. септембар 2015. године 

 

ИНСПЕКТОР ПРОСВЈЕТНИ САВЈЕТНИК ЗА: Ликовну културу и умјетничке школе 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Зоран ЕГИЋ 

 

ИЗВЈЕШТАЈ И АНАЛИЗА  

СА ГРУПНОГ САВЈЕТОДАВНО-ИНСТРУКТИВНОГ РАДА 

наставника ликовне културе 

за период 20014./ 15. године 

 

 

 

Бр. Град и школа Општине 
Бр.наст. 

ОШ 
Бр.наст. 

сред.шко. 
Датум 

1. 
ПРИЈЕДОР 

ош*Б.Ћопић* 

Приједор,Н. Град, 

К.Дубица,Костајница, 
О.Лука, К.на Уни, Дринић 

14 1 18.08.2015. 

2. 
БАЊА ЛУКА 
*Иво Андрић* 

Бања Лука 15 2 19.08.2015. 

3. 
БАЊА ЛУКА 
*Иво Андрић* 

Мркоњић Град, Кнежево, 

Челинац, Рибник, К.Варош, 
Шипово, Прњавор, Србац, 

Лакташи, Градишка 

20 2 19.08.2015. 

4. 
ДОБОЈ 

Ош*Доситеј 

Обрадовић* 

Добој, Петрово, Шамац, 

Шамац, Брод и Станари 
10 1 21.08.2015. 

5. 
ДОБОЈ 

ОШ“Доситеј 

Обрадовић“ 

Дервента, Теслић, Вукосавље, 

Пелагићево и Доњи Жабар 
16 2 21.08.2015. 

6. 
БЈЕЉИНА 

 *В.С. Караџић* 
Бијељинљ,Лопаре,Угљевик 15. 1 25.08.2015. 

7. 
БЈЕЉИНА  

*В.С. Караџић* 
Зворнк, Братунац, 

Сребреница,Осмаци,Власеница, 
10 1 25.08.2015. 



Бр. Град и школа Општине 
Бр.наст. 

ОШ 
Бр.наст. 

сред.шко. 
Датум 

Шековићи, Милићи 

8. 
ПАЛЕ 

ОШ*Србија* 

Источно Ново Сарајево, 

Источна Илиџа, Пале, Трново, 

Џан Пјесак, Соколац и 

Калиновик 

11 1 26.08.2015. 

9. 
ПАЛЕ 

ОШ*Србија* 
Вишеград, Фоча, Рудо, 

Рогатица,Чајниче 
2 2 26.08.2015. 

10. 
ТРЕБИЊЕ 

ОШ*Ј.Ј.Змај* 
Основне и средње школе регије 

 
7 1 27.08.2015. 

СВЕГА 

БРОЈ 

НАСТ. 

ОШ. 

БРОЈ 

НАСТ. СШ 

УКУПНО 

наставника 

118 14 132 

 

 

 

 

Циљ: Сагледавање проблема у настави ликовне културе, могућности и начин  

њиховог рјешавња, начина сарадње у наредном периоду и улога савјетника у њиховом 

рјешавању. 

 

Задаци: Утврдити стварно стање у настави ликовне културе у основним школама, 

гимназијама и средној умјетничкој школи и предложити мјере за њихово побољшање. 

 

На савјетовању је реализован сљедећи дневни ред: 

 Проблеми у васпитно – образовном раду у току 2014/15. школске године и 

начин њиховог рјешавања 

 Презентација једног часа из праксе (један од наставника по пунктовима) 

 Настава ликовне културе у основној школи данас 

 Изложба лик. радова ученика из школа чији су    

               наставници присутни на савјетовању 

 Разно 

 

*Задужени наставник (по пунктовима) је урадио једну презентацију свог успјелијег 

часа, поткрепљену са ученичким радовума. Овај вид стручног усавршавања наставника 

ликовне културе показао се веома успјешним. Овакав приступ наставници су примили 

са одобравањем.  

*Сваки присутни наставник дони је по мапу одабраних ученичких лик. радова и 

уприличили смо малу изложбу, уз анализу истих . Изложени ученички радови су 

рађени у више техника, рукописа и особности ученика и наставника. Тако смо имали 

увид шта ко ради и у међусобном разговору, размјени искутава и дошли до нових 

сазнања. 

 *Уџбеници ликовне културе оцјењени су као веома добри и и лако примјенљиви  у 

настави. Недостатак је што их немају сви ученици и што се не користие довољно у 

настави. Истакнуто је као проблем што наставници разредне наставе веома мало 

користе уџбенике лик. културе а велик број наставника и незна да уџбеници постоје за 

све разреде у разредној настави. 

*Разговарано је о организованим посјетама ученика и наставника на значајније 

изложбе ако је то могуће. 



 

 

 

 

Проблеми у настави:  

У разговору о недостатку радног простора, опреме и дидактичког материјала истакнут 

је тежак положај наставе ликовне културе у већини школа.Иооооаду: 

Поред лоше опремљености школе наставним училима за час ликовне културе, сви 

наставници су дали примједбе на недостатак радног простора - кабинета 

ликовне културе. То је истакнуто као горући проблем. 

 Проблем представља и недостатак мапа (блокова) као и квалитетнијег прибора 

(неквалитетне боје, кистови, ножеви за грфику...).  

Поред наведеног, НАЈозбиљнији проблем представља и мали број часова ликовне 

културе, тако да наставници немају пуну норму и допуњавају је у другим школама. 

Предложено је да ликовна секција буде 4 часа, (2 часа непосредног рада са ученицима 

и 2 часа поставке излозби и уређење шклског простора). 

 

Средња уметничка школа: 

Урађени су нови НПП за умјетничке школе. Разговарано је о потреби нове зграде за 

потребе ове школе. Постојећа умјетничка школа ради под кровом и именом 

Технолошке школе. У поменутој школи услови за одвијање наставе су лоши. Недостаје 

одговарајући простор (атељеи, радионице, опрема итд.). 

 

Закључак: 

На савјетовању наставници су педложили  теме за стручно усавршавање које би 

вољели да чују на слиједећем савјетовању. 

 Договорено је да ћемо и у будуће за свако савјетовање правити интерне изложбе, јер 

се овај вид мини изложби покзао корисним, гдје наставници размјењују искуства и 

нове приступе неким новим материјалима за рад .  

Договорено је такође да ће и у будуће на сваком савјетовању један од наставника 

одржати прзентацију једног свог успјелг часа. 

Собзиром да у наставном процесу имамо један број наставника са средњом стручном 

спремом, а они су у сталном радном односу, потребо је видјети могућност њиховог 

дошколовавања. 

 Савјетовање је користило и помоће наставницима у наставном процесу, истакли су 

наставници ликовне културе. 

 

Препоруке: 

 Видјети како обезбједити радни простор, кабинет ликовног и како га 

опремити. 

 Фонд часова ликовне секције са 1-2 часа повећати на 4 часа. 

 Организовати дошколовавање наставника са средњом умјетничком школом 

који су у сталном радном односу, на Ликовној Академији у Бања Луци. 

 Осамосталити средњу умјетничку школу и обезбједити јој одговарајући 

простор. 

 Направити изложбу наставника ликовне култура  РС 

 

                                                                                                         Стручни савјетник: 

 

                                                                                                              Зоран ЕГИЋ                                                                                                        


