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Групни савјетодавно-инструктивни рад је дефинисан у складу са
годишњим програмом рада Републичког педагошког завода и годишњим
програмом рада инспектора просвјетног савјетника те исказаним потребама
наставника разредне наставе
Циљна група: наставници разредне наставе регија Приједор и Бањалука
Дневни ред:
1. Примјена Блумове таксономије знања у разредној настави
2. Екстерна провјера постигнућа ученика из српског језика и
математике у 5. разреду
3. Текућа питања

Организација групног савјетодавно-инструктивног рада

Присутни

Датум

Позванин
наствници

Групни савјетодавно -инструктивни рад је организован и реализован
непосредно у Приједору и Бањалуци. Савјетовању је присуствовало 86,02%
наставника разредне наставе.
Табела 1. Присуство наставника по регимама и броју школа
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Мјесто

18.08. 2015.

Приједор

19.08.2015.

Приједор

20.08.2015

21.08.2015

Бањалука
24.08.2015
Бањалука
25.08.2015.
Бањалука
28.08.2015
Бањалука
31.08.2015.

УКУПНО

Школа домаћин

ОШ „ Петар Кочић“

Број школа
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Реализација групног савјетодавно-инструктивног рада
Групни савјетодавно- инструктивни рад за наставнике разредне наставе
је реализован у периоду 19. августа - 31. августа 2015. године у Приједору и
Бањалуци. Од укупног броја позваних наставника разредне наставе савјетовању
је присуствовало 86,02% наставника. Од укупно 134 наставника разредне
наставе приједорске регије савјетовању је присуствовало 106 или 79,10 % . Од
укупног броја евидентираних наставника разредне насатве бањалучке регије(
324) савјетовању је присусутвовало 288 наставника или 88,88%. Савјетовању у
Бањалуци су присуствовала и наставници разредне наставе ОШ „Козарац“
Козарац, ОШ „Свети Сава“ Котор Варош и ОШ „Вук Караџић“ Нови Град.
Савјетовању присуствова један наставник ОШ „Меша Селимовић“ Лишња.
Циљеви групног савјетодавно-инструктивног рада:
 примјена Блумове таксономије знања у разредној настави у фази
праћења и провјере очекиваних исхода знања,
 представљање резултата екстерне провјере постигнућа из српског
језика и математика у 5. разреду,
 размјена искустава и пракси
У првом дијелу рада након уводног дијела о важности примјене Блумове
таксономије знања, наставници подијељени у групе ( четири до пет наствника)
су добили два задатка. На основу Блумове таксономије знања анализирати низ
задатака објективног типа. Наставници су анализирали задатке које су били на
екстерној провјери постигнућа из српског језика у 5. разреду и математике у
петом разреду. Други задатак састојао се од четири питања везана за
вредновање и екстерну провјеру постигнућа. Одговарали су на четири питања (
два отвореног и два затвореног типа). Након рада у групама наставници су
презетовали урађено.
У другом дијелу групног савјетодавно-инструктивног рада разговарали смо о
резултатима екстерне провјере постигнућа из српског језика и математика у 5.
разреду и питањима важним за рад наставника у одјељењу.
Најчешће постављено питање је питање квалитета уџбеника, зашто се не
поштује законска одредба када је у питању организација рада у комбинованим
одјељењима, честа појава да се комбинује први и пети разред. Како се
припремати за рад у кокмбинованом одјељењу.Наставници су истакли да има
представаља проблем
недоволна помоћ педагога и психолога у фази
опсервације ученика код којих су уочене потешкоће у развоју.Наставници ОШ
« Данило Борковић» из Градишке замолили су ме да урадим квалитативну
анализу екстерне провјере постигнућа из математика за регију Бањалука.
Разлог, ученици 5. разреда су били обухваћени екстерном провјером и занимају
их коначни и појединачни резултати ученика њихове школе.
Групни савјетодавно-инструктивни рад је протекао у пријатној радној
атмосфери размјеном искуства у групи и активним учешћем појединаца током
пленарног рада.
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