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ИЗВЈЕШТАЈ О ГРУПНОМ САВЈЕТОДАВНО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ 

(август 2013. године) 

 

 

На основу Годишњег програма рада Републичког педагошког завода и 

Годишњег програма рада инспектора-просвјетних савјетника за српски језик и 

књижевност, организован је и реализован групни савјетодавно-инструктивни рад за 

наставнике основних школа у Републици Српској. 

Савјетовање је одржано у периоду од 15. до 29. августа  2013. године - у Бањој 

Луци, Требињу, Фочи, Палама, Милићима, Бијељини, Приједору, Лакташима и 

Добоју. Наставници су били подијељени у 16 група. 

 

На савјетовање је позвано 517 наставника основних школа, тј. сви наставници 

српског језика који, према годишњим програмима рада школа, изводе часове српског 

језика, без обзира на број часова и на врсту радног односа.  

Савјетовању је присуствовао 401 наставник или 77,56 % позваних. 

Из контаката са наставницима послије савјетовања, сазнали смо да наставници 

неколико школа нису били обавијештени о тачном термину или су сами замијенили 

термин за други датум или за друго вријеме у дану, или из других разлога (застој у 

саобраћају), те је и то утицало не број присутних.  

У  табели која слиједе види се број позваних и присутних наставника на свим 

пунктовима.  

 

М ј е с т о Д а т у м Б р о ј  п о з в а н и х Б р о ј  п р и с у т н и х 

Бања Лука  15. 8. 2013. 60 48 

Бања Лука 16. 8. 2013. 72 55 

Требиње 19. 8. 2013. 36 26 

Фоча 20. 8. 2013. 24 18 

Пале 21. 8. 2013. 33 25 

Милићи 22. 8. 2013. 43 31 

Бијељина 23. 8. 2013. 59 41 

Приједор 27. 8. 2013. 54 43 

Лакташи 28. 8. 2013. 40 37 

Добој 29. 8. 2013. 96 77 

Укупно: 517 401 или 77,56% 

 

 



Послије проведног екстерног вредновања ученичких постигнућа, анализирали 

смо начин провођења вредновања, квалитет припремљених материјала и поступака 

свих учесника у овој активности. У току анализе показало се да је потребно све 

наставнике српског језика информисати о начину и врсти послова везаних за  

екстерно вредновање, што је утицало на планирање савјетовања и обликовање 

дневног реда. 

Савјетовање је организовано с циљем информисања наставника о проведеном 

екстерном вредновању у мају школске 2012/13. године, тј. циљевима екстерног 

вредновања уопште и  начину провођења, начину израде задатака, вези између 

програма вредновања и задатака, начину састављања низа задатака објективног типа, 

бодовања задатака и другим стварима важним за екстерно вредновање, такмичење 

ученика из српског језика и језичке културе. 

На савјетовању се радило по сљедећем дневном реду:  

1. Екстерна провјера постигнућа из српског језика ученика деветог разреда  

2. Програм екстерне провјере и задаци за провјеру постигнућа  

3. Образовни стандарди/стандарди постигнућа и њихова употреба у настави 

4. Анализа такмичења за ученике 8. разреда из српског језика и језичке културе 

5. Разно 

 

У току савјетовања инспектори-просвјетни савјетници представили су: 

- модел екстерног вредновања ученичких постигнућа,  

- обавезе и одговорности наставника српског језика везане за процес 

вредновања,  

- упутства важна за наставнике и ученике, 

- збирку задатака за припрему ученика, везу између програма, задатака и нивоа 

постигнућа, 

- низ задатака објективног типа и рјешења и упутства за бодовање,  

- стандарди образовних постигнућа из српског језика,  настали у БиХ и Србији, 

њихов значај и могућност примјене у настави, 

- запажања инспектора-просвјетних савјетника из увида у рад наставника, 

- извјештај о такмичењу ученика из српског језика и језичке културе. 

 

 Наставници су савјетовање оцијенили потребним и корисним, избор тема 

актуелним а представљање јасним и добро поткријепљеним примјерима. 

Већина наставника је тражила да се савјетовања одржава чешће, те да се 

планира више времена за рад и за размјену искустава наставника. Наставници 

сматрају да  је потребно организовати семинар као облик стручног усавршавања.  

Истакнута је потреба да збирка задатака за припрему ученика за екстерно 

вредновање буде доступна свима много раније него прошле школске године. 

Наставници који припремају и воде ученике на такмичење тражили су да 

награде побједницима буду вредније, а да се трошкови наставницима надокнаде 

благовремено. 


