
ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОЈЕКТУ ДАНИ СЈЕЋАЊА 

 

          У служби поучавања и учења о теми Култура сјећања и памћења Републички 

педагошки завод је подржао пројекат Јелене Гајановић, професора српског језика и 

књижевности, „Култура сјећања у наставном плану и програму средњих школа“. 

Пројекат је такође подржао Кабинет предсједнице Републике Српске и ресорно 

министарство. 

 
 

          Свјесни значаја теме која је у програму српског језика и која се посљедњих година 

интензивније изучава у средњим школама, пројекат се реализује организовањем 

радионице „Методика изучавања страдања Срба у Другом свјетском рату у 

настави српског језика и књижевности у средњој школи“. Кроз ову радионицу 

требају да прођу сви професори српског језика и књижевности средњих школа у 

Републици Српској.  

Одржано је седам радионица које су обухватиле седам регија Републике Српске. 

 

 Прва радионица је одржана 5. октобра у просторијама СШЦ „Гемит-

Апеирон“ за професоре српског језика и књижевности бањалучких средњих 

школа. 

 Друга радионица је одржана 19. октобра у просторијама СШЦ „Гемит-

Апеирон“ за професоре српског језика и књижевности средњих школа регије 

Бања Лука. 



 Трећа радионица је одржана 3. новембра у просторијама ЈУ 

„Средњошколски центар Приједор“ у Приједору, за професоре српског 

језика и књижевности средњих школа града Приједор и регије Приједор. 

 Четврта радионица је одржана 16. новембра у просторијама ЈУ 

Угоститељске и трговинске школе у Добоју за професоре српског језика и 

књижевности средњих школа града Добој и регије Добој. 

 Пета радионица је одржана 25. новембра у просторијама ЈУ Средњошколски 

центар "Источна Илиџа“ у Источној Илиџи за професоре српског језика и 

књижевности средњих школа Сарајевско-романијске регије. 

 Шеста радионица је одржана 8. децембра у просторијама ЈУ „Јован Дучић“у 

Требињу за професоре српског језика и ккњижевности средњих школа регије 

Херцеговина. 

 Седма радионица је одржана 15. децембра у просторијама ЈУ 

„Пољопривредна и медицинска школа“ у Бијељини за професоре српског 

језика и књижевности средњих школа регије Семберија и Бирач. 

 

У просторијама Републичког педагошког завода 12. октобра 2021. године одржан је 

састанак са координаторима бањалучких средњих школа који су именовани за пројекат 

Дани сјећања. На састанку су разматране сљедеће тачке дневног реда: 

1. Упознавање са пројектом 

2. Задужења координатора 

3. Приједлози и сугестије 

На састанку су донесени сљедећи закључци: 

1. Дани сјећања ће се обиљежити у априлу, у седмици која је за то предвиђена, а 

треба да обухватају три школска часа. (Начин одржавања је флексибилан, може 

да буде један школски час који ће се одржати више пута, у различитим разредима, 

у двије смјене итд. Координатори са члановима својих актива договарају о 

овоме.)  

2. Координатори ће одржати састанак са активом професора српског језика у својој 

школи до краја октобра. 

3. Координатор српског језика може остварити сарадњу и са другим активима 

(историја, ликовно, музичко) уколико је то у школи могуће. 

4. Активи требају осмислити начин обиљежавања Дана сјећања и подијелити 

задужења свим ангажованим до краја новембра 2021. године. 

5. Координатори школа требају послати план реализације пројекта Дани сјећања до 

краја јануара 2022. године на мејл Завода. (Задужене за примање мејлова су Силва 

Добраш и Смиљана Антонић.) 

6. Координатори школа могу позвати чланове Завода на програм обиљежавања 

Дана сјећања у својој школи. 



 
 

          На свакој од ових седам радионица одржаних у шест градова Републике Српске 

именовани су координатори пројекта Дани сјећања за сваку школу. Њима су 

прослијеђени закључци са сједнице координатора одржане у Бањој Луци. 

         Уколико се нико из школе није одазвао на позив за радионицу, школама је упућен 

мејл или је обављен телефонски позив, да пошаљу име и мејл адресу координатора којег 

ће сами именовати за пројекат Дани сјећања. Са координаторима је успостављен контакт 

путем мејла, обавијештени су о начину учествовања у пројекту, те су им послани 

закључци са сједнице бањалучких координатора који су једнообразни за све 

координаторе. На овај начин је формиран тим који броји 86 координатора: 



 Бања Лука – 14 координатора 

 Регија Бања Лука – 7 координатора 

 Град Приједор и регија Приједор – 18 координатора 

 Град Добој и регија Добој – 15 координатора 

 Сарајевско-романијска регија – 9 координатора 

 Регија Херцеговина – 8 координатора 

 Регија Семберија и Бирач – 15 координатора 

 

 

 
 

     Закључак професора који су учествовали на радионици „Методика изучавања 

страдања Срба у Другом свјетском рату у настави српског језика и књижевности у 

средњој школи“, јесте да треба опростити, али никада заборавити, а сјећање на страдање 

српског народа мора се помињати и чувати  кроз школске предмете, а посебно наставу 

српског језика и књижевности. 

     Једна седмица у априлу 2022. године биће посвећена страдању српског народа и 

различитим активностима обиљежена у свим школама у Републици Срској. 

 

 

       

 



 
 

Координатори пројекта из Републичког педагошког завода: 

Мр Силва Добраш 

Мср Смиљана Антонић    

Идејни творац пројекта проф. Јелена Гајановић, Грађевинска школа Бања Лука 

                                                                         

 

                                                                                                               Бања Лука, 28.12.2021. 


