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ИЗВЈЕШТАЈ СА СЕМИНАРА ВЈЕРОУЧИТЕЉА 2016. ГОДИНЕ 

 

У организацији Републичког педагошког завода и у сарадњи са 

Катихетским одбором СПЦ, а са благословима надлежних епископа, на почетку 

школске 2016/17. године реализована су савјетовања за вјероучитеље са циљем 

да се унаприједи васпитно-образовни рад у настави Православне вјеронауке. 

 

Савјетовања за вјероучитеље реализована су у: 

 

1. Бањој Луци 22. 08. 2016. године, 

2. Бијељини 23. 08. 2016. године и 

3. Требињу 24. 08. 2016. године. 

 

 

ЕПАРХИЈЕ МЈЕСТО ДАТУМ 
БРОЈ 

УЧЕСНИКА 

Епархије бањалучка и бихаћко-

петровачка 
Бања Лука 22.08.2016. 136 

Епархија зворничко-тузланска Бијељина 23.08.2016. 127 

Митрополија дабробосанска и 

Епархија захумско-херцеговачка 
Требиње 24.08.2016. 34 

УКУПНО УЧЕСНИКА:  297 (96,43%) 

 

 

Теме и предавачи на савјетовању су били сљедећи: 

 

1. Школа, Црква и вјероучитељ, проф. др Растко Јовић; 

2. Лично свједочење и наставни садржаји као неодвојиви аспекти Православне 

педагогоије, јереј мр Срђан Рољић; 

3. Усавршавање комуникационе компетентности, ђакон Бојан Чечар и 

протојереј-ставрофор Љубомир Самарџић; 

4. Нови Наставни програм и нови уџбеници Православне вјеронауке у основној 

школи, инспектор-просвјетни савјетник за вјеронауку мр Славољуб Лукић. 

 

 У Бањој Луци на савјетовању присуствовали су : Епископ бањалучки Г. 

Јефрем, Епископ зворничко-тузлански Г. Хризостом и Епископ бихаћко-

петровачки Г. Атанасије. Као гост савјетовања присутан је био и директор 

Републичког педагошког завода др Предраг Дамјановић. На почетку 

савјетовања присутни eпископи су се вјероучитељима обратили поздравним 

говорима, a у наставку се вјероучитељима обратиo Директор РПЗ-а краћим 

излагањем, а затим су говорили поменути предавачи. 

У Бијељени на савјетовању присуствовао је надлежни Епископ 

зворничко-тузлански Г. Хризостом и директор РПЗ-а др Предраг Дамјановић, 

док је на савјетовању у Требињу присуствовао само Епископ зворничко-

тузлански Г. Хризостом, пошто надлежни Епископ захумско-херцеговачки и 

приморски Г. Григорије није био присутан због раније преузетих обавеза.  



   На савјетовањима је др Растко Јовић, професор са Богословског 

факултета у Београду, говорио о мисији Цркве и значају вјеронауке у испуњењу 

Њене мисије у свијету. Посебно је обратио пажњу на улогу вјероучитеља у тој 

мисији како би они код ученика развијали свијест за њихово учешће у 

богослужбеном животу Цркве. Ђакон Бојан Чечар je говорио о развијању 

комуникационих компетентности код вјероучитеља и значају остваривања 

редовне и активне комуникације са учениицама, а током његовог излагања 

протојереј-ставрофор Љубомир Самарџић је приказивао презентацију преко 

видео-пројектора. Јереј мр Срђан Рољић је кроз своје излагање настојао да 

вјероучитеље подсјети на значај личног свједочења вјероучитеља у испуњењу 

предвиђених наставних садржаја из Православне вјеронауке, а за које је 

потребна велика љубав и ревност. Инспектор-просвјетни савјетник за 

вјеронауку мр Славољуб Лукић је вјероучитељима објаснио наставне садржаје 

из новог Наставног програма из Православне вјеронауке и начин његове 

реализације у настави. 

 

Циљ семинара био је да се унаприједи реализација Православне 

вјеронауке и да се вјероучитељи упознају и припреме за реализацију новог 

Наставног програма из Православне вјеронауке. 

 

Исходи семинара: 

- Потребно је код ученика развијети свијест за учешће у богослужбеном 

животу Цркве и припремати ученике за активне, самосвјесне и слободне 

личности, одговорне пред Богом и Црквом, као духовном заједницом 

којој припадају; 

- Вјероучитељ треба да се редовно усавршава у свом раду, да развија све 

потребене компетентности, а поготово комуникационе, пошто се кроз 

комуникацију са ученицима на најбољи начин остварују позитивни 

исходи у раду; 

- Православна вјеронаука је неодвојива од личног свједочења 

вјероучитеља, а за успјех у овом раду потребно је уложити велику љубав 

и ревност; 

- Посебно је потребно, у току испуњавања предвиђених исхода из 

Православне вјеронауке, код ученика подстицати васпитну функцију, 

како би се код њих развио правилан однос према Цркви, породици и 

отаџбини; 

- Нови Наставни програм, са новим уџбеицима, ће наставу Православне 

вјеронауке унаприједити и побољшати, а ученицима исту у потпуности 

учинити интересантнијом и садржајнијом.  

 

                                                                    

                              

               Бања Лука,                                                Инспектор-просвјетни савјетник 

        31. 08. 2016. године                                        за Православну вјеронауку 

                                                                                           мр Славољуб Лукић 

                                                                                            

                                                                                      _____________________ 


