РЕПУБЛИКА СРПСКА
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Датум: 02.09.2019. године
ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ГРУПНОМ САВЈЕТОДАВНО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ СА НАСТАВНИЦИМА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

На основу Годишњег програма рада Републичког педагошког завода и Годишњег програма рада инспектора-просвјетног савјетника за
разредну наставу, организован је и реализован групни савјетодавно-инструктивни рад за наставнике основних школа у Републици Српској.
Савјетовања су одржана током 7 радних дана, од 15. до 27. августа 2019. године за 12 групa наставника разредне наставе из 21 основне школе Регије
Приједор и 8 основних школа Регије Бањалука.
Реализација савјетовања одвијала се у сљедећим мјестима: Бања Лука (4 дана), Приједор (1 дан), Нови Град (1 дан), Козарска Дубица (1 дан).
Савјетовању су присуствовали наставници разредне наставе који реализују наставу у одјељењима од првог до петог разреда. На савјетовање је позвано
487 наставника разредне наставе, тј. сви наставници који, према годишњим програмима рада школа, изводе наставу од првог до петог разреда.
Савјетовању је присуствовало 415 наставника или 85,21% позваних.

Распоред групног савјетодавно-инструктивног рада као и присуство наставника истом, приказано је у сљедећој табели:

ДАТУМ

ШКОЛА ДОМАЋИН

15.08.

ЈУ ОШ „Бранко Радичевић“ Бања
Лука

20.08.

22.08.

ЈУ ОШ „Бранислав Нушић“ Бања Лука; ЈУ ОШ „Мирослав Антић“ Бања Лука

11:00

ЈУ ОШ „Свети Сава“ Котор Варош

9:00

ЈУ ОШ „Немања Влатковић“ Шипово; ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Језеро

11:00

ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Градишка

9:00

ЈУ ОШ „Јован Јовановић Змај“ Србац

11:00

ЈУ ОШ „Меша Селимовић“ Прњавор; ЈУ ОШ „Вук С. Караџић“ Градишка

9:00

ЈУ ОШ „Младен Стојановић“ Градишка; ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Прњавор; ЈУ ОШ „Никола Тесла“
Прњавор; ЈУ ОШ „Војислав Илић“ Бања Лука

11:00

ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Прњавор; ЈУ ОШ „Дринић“ Петровац; ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Кнежево; ЈУ
ОШ „Милош Црњански“ Прњавор

9:00

ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“ Приједор; ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“ Оштра Лука; ЈУ ОШ
„Петар Шкундрић“ Будимлић Јапра; ЈУ ОШ „Козарац“ Козарац; ЈУ ОШ „П.П. Његош“ Буснови

11:00

ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Приједор; ЈУ ОШ „Ћирило и Методије“ Трнопоље; ЈУ ОШ „Драган
Вујановић“ Сводна

%

ЈУ ОШ „Георги С. Раковски“
Бања Лука

ЈУ ОШ „Јован Цвијић“ Бања
Лука

ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Приједор

26.08.

ЈУ ОШ „Свети Сава“ Нови Град

9:00

ЈУ ОШ „Свети Сава“ Нови Град; ЈУ ОШ „Петар Мећава“ Костајница

27.08.

ЈУ ОШ „Вук С. Караџић“
Козарска Дубица

9:00

ЈУ ОШ „Свети Сава“ Козарска Дубица; ЈУ ОШ „Мајка Кнежопољка“ Козарска Дубица

85,21%

ЈУ ОШ „Бранко Радичевић“ Бања
Лука

415

19.08.

9:00
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Циљ савјетовања био је упознавање наставника са постигнућима ученика на провјери постигнућа на крају 5. разреда и препорукама за
унапређење, информисање наставника о демографским показатељима и популационој политици у Републици Српској као и усвајање теоријских и
практичних знања и вјештина везано за рад са ученицима са лаким оштећењем интелектуалног функционсања.
Циљна група: Наставници разредне наставе

Реализован је сљедећи:
ДНЕВНИ
1.
2.
3.
4.

РЕД

Анализа резултата провјере постигнућа ученика 5. разреда из српског језика и математике
Популациона обука у школама Републике Српске
Школовање ученика са лаким оштећењем интелектуалног функционисања у редовним одјељењима разредне наставе
Остала питања (Нови уџбеници, Наставни план и програм за наставни предмет Математика за II разред основне школе, НПП
за први разред основне школе, Правилник о школском календару за школску 2019/2020. годину, Етички кодекс за раднике и
ученике основне школе, Правилник о начину организовања проширеног програма, Вредновање квалитета рада школа).

Реализација групног савјетодавно – инструктивног рада
Реализација програма савјетовања била је у виду директног обраћања савјетника, интерактивне комуникације на релацији наставник-просвјетни
савјетник, те видео презентације. Уводни дио савјетовања протекао је у упознавању наставника са програмом и начином рада током савјетовања.
Наставници су пажљиво пратили садржај савјетовања у виду презентације и активно коментарисали садржаје слајдова, како им је и предложено на
почетку савјетовања.
Наставници разредне наставе упознати су са резултатима провјере постигнућа ученика петог разреда из српског језика и математике. Ова активност
обухватила је анализу и информације о провјери постигнућа ученика 5. разреда. Путем видео презентације и усменог излагања инспектора-просвјетног
савјетника наставници су упознати са резултатима за Регију Бањалука и Регију Приједор, али и резултатима на нивоу Републике Српске. Презентовани су
општи и посебни циљеви провјере, подаци о узорку, резултати по школама и регијама, задаци објективног типа, те је посебно наглашено које задатке су
ученици најуспјешније рјешавали, као и оне за које су исказали несигурност, али и препоруке о даљем поступања у циљу унапређења. У оквиру

анализе постигнућа ученика посебна пажња је посвећена задацима и очекиваним исходима које су ученици рјешавали на ниском нивоу

постигнућа (од 45-54%) и нивоу постигнућа НЗП (мање од 45%). Дате су препоруке за уклањање пропуста у остваривању тражених
очекиваних исхода. Наставници су са пажњом пратили презентацију и излагање, уз нешто коментара о самој реализацији ове активности.
Најчешћи коментари односили су се на начин бодовања у задацима за српски језик, које је ове године измјењено у односу на прошлу годину.
Подаци о провјери постигнућа који су представљени у презентацији биће доступни наставницима, након постављања свих материјала и
презентација просвјетног савјетника, на сајт Републичког педагошког завода.
Реализована је популациона обука присутних наставника помоћу презентација проф. др Драшка Маринковића, проф. др Ранке Перић
Ромић и проф. др Ненада В. Бабића. Обука је резултат сарадње Министарства просвјете и културе, Центра за демографска истраживања и
Републичког педагошког завода.
Учесници су упознати са основним демографским процесима и популационом политиком у Републици Српској. Презентација се састоји из
три дијела: Демографски процеси и популациона политика у Републици Српској (стање и очекивања), Брак и породичне вриједности
(савремене тенденције) и Очување репродуктивног здравља младих (потреба и значај). Након презентације садржаја, одређени број
наставника је попунио Упитник за ставове о начину реализације програма популационе обуке у школама у Републици Српској. Током
овогодишњег савјетовања, од укупног броја присутних наставника, укупно је 150 наставника разредне наставе попунило наведени упитник,
који су достављени на обраду Центру за демографска истраживања.
Реализација стручне теме под називом: Школовање ученика са лаким оштећењем интелектуалног функционисања у редовним
одјељењима разредне наставе односила се на унапређења васпитно-образовног рада у разредној настави кроз јачање стручних компетенција
наставника за рад са ученицима са лаким оштећењем интелектуалног функционисања, у циљу напредовања и развоја ученикових
потенцијала до личног максимума. Учесницима савјетовања указано је на карактеристике ученика са лаким оштећењем интелектуалног
функционисања, планирање и програмирање рада заснивано на уважавању развојних и других карактеристика ученика, те индивидуалним
могућностима, потребама и интересима ученика, те о одабиру и примјенама различитих метода поучавања, облика рада, техника, средстава,
извора, у складу са постављеним исходима, планирање и програмирање рада уз уважавање императива о индивидуализацији приступа у
раду са ученицима са сметњама у развоју, креирање индивидуалних образовних програма (ИОП-а). Наставници су показивали
заинтересованост и активно су учествовали у раду износећи ситуације из властите праксе и своје виђење начина рада са овом групом
ученика.
У склопу савјетовања наставницима су пружене све неопходне информације везано за почетак наредне школске године.
Информације за наредну школску годину о: новим уџбеницима, планирању и програмирању васпитно-образовног рада, школском календару,
актуелним законским/подзаконским актима. Представљање/информисање о измјенама и допунама НПП-а. Наставници су упознати и са

информацијом да је урађен и нови наставни план и програм за први разред основне школе и да се очекује његово објављивање у „Службеном
гласнику Републике Српске“, што би значило и његову примјену од школске 2019/2020. године.
Указано је на важност познавања прописа и норми који дефинишу област образовања.
Министарство просвјете и културе Републике Српске у Службеном гласнику Републике Српске број 66/19 је објавило Наставни план и
програм из математике за други разред. Исти се примјењује од школске 2019/2020. године.
Наставници су информисани који су уџбеници објављени и у употреби од школске 2019/20. године, као и да је одређени број уџбеника
модренизован, (корекције се односе на увођење нових лекција, текстова, измјена година, слика и допуне резултата неких задатака). Измјене
су урађене у уџбеницима Српски језик, 2 разред: Читанка, Почетница, Говорим и пишем, Математика, од 2. до 5. разреда (уџбеници и радни
листови/ свеске). Један дио савјетовања посвећен је спољашњем вредновању квалитета рада школе.
Најчешће постављена питања су се односила на нови наставни програм математике за други разред и нове уџбенике...
Услови за рад
Све школе домаћини обезбиједиле су адекватне услове за успјешну реализацију савјетовања и на тај начин дали значајан допринос
квалитету самог савјетовања, за шта им исказујемо посебну захвалност. Поред угодних и довољно пространих учионица, рачунара и
пројектора у школама је било обезбијеђено освјежење.
Закључци
На основу реализације и запажања инспектора-просвјетног савјетника о реализованим активностима и садржајима током савјетовања,
постављених циљева групног савјетодавно-инструктивног рада, те коментара наставника, могу се извести сљедећи закључци:
1. Групни савјетодавно-инструктивни рад са наставницима разредне наставе из основних школа Регије Бања Лука и Регије Приједор
реализован је непосредним путем у периоду од 15. до 27. августа 2019. године. Овогодишња савјетовања су организована за 12 група
наставника од 1. до 5. разреда током 7 радних дана и то у сљедећим мјестима Бања Лука (4 дана), Приједор (1 дан), Нови Град (1 дан),
Козарска Дубица (1 дан).
2. Од планираног броја наставника који требају изводити наставу у одјељењима од 1. до 5. разреда (487), савјетовању је, према
евиденцији, присуствовало 415 или 85,21% наставника. Основни разлози, за нешто слабији одзив наставника, са наведених општина,
углавном су били због незавршених конкурсних процедура и пријема радника.

3. Наставници су избор и реализацију стручне теме „Школовање ученика са лаким оштећењем интелектуалног функционисања у
редовним одјељењима разредне наставе“ оцијенили као актуелну и корисну.
4. Анализа и информације о провјери постигнућа, као и претходних година, су са пажњом пропраћене од стране присутних наставника.
Резултати и овогодишње провјере постигнућа могу да послуже стручним органима школе, као и наставницима, да процијене степен
остварености исхода учења, као и да упореде резултате својих ученика са резултатима ученика других школа. Било је приједлога да се
наредних година провјере постигнућа врше и за друге наставне предмете, а не само за српски језик и математику.
5. Наставници су упознати са резултатима до којих је дошао Центар за демографско истраживање Републике Српске. Резултати су
предочени кроз три тематске цјелине: Демографски процеси и популациона политика у Републици Српској – стање и очекивања, Брак
и породичне вриједности и Очување репродуктивног здравља младих – потреба и значај.

