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У складу сa Годишњим програмом рада Републичког педагошког завода инспектор-просвјетни савјетник Драган 
Мрдић је у периоду од 25. до 31. августа 2022. године на непосредан начин реализовао групни савјетодавно-инструктивни 
рад за наставнике физичког и здравственог васпитања у основним школама на подручју регија Семберија, Бирач, 
Сарајевско-Романијска и Херцеговачка регија. Сaвјетовање је организовано на 3 локације у три града (Требиње, Пале и 
Бијељина) са 3 групе наставника. 

 
Савјетовања су реализована према плану датом у Табели1. 
 
 
 

 
Табела 1 
Датум: Вријеме: Мјесто Школа домаћин Учесници 

26.8.  
0900 – 1030 

Бијељина ЈУ Техничка школа 
„Михајло Пупин“ 

Наставници основих школа регија Семберија и Бирач 

 
29.8. 

 
0900 – 1030 

 
Пале ЈУ Средњошколски ценар  

„Пале “ 

Наставници основних школа са подручја 
Сарајевско-Романијске регије 

 
30.08 

 
0900 – 1030 

Требиње ЈУ Гимназија ,,Јован Дучић“ Наставници основних школа са подручја 
Херцеговачке регије 



 
Табела 2. Анализа присуства наставника на савјетовању дата је у табели 2. 
 

 
Вријеме и мјесто 

одржавања 

 
бр. групе  

Број школа 
 

Општине (број школа) 
Број наставника 

Планиран о Присутн о Процена т Укупни 
проценат по 

регији 
26.8.2022. 
ЈУ Техничка школа 
„Михајло Пупин“ 
Бијељина 
 

 

1. 
(900-1030) 

35 
(ОСНОВНЕ Ш.) 

Бијељина (13), Угљевик (3), 
Лопаре(3), Зворник (7), 
Власеница (1), Братунац (3), 
Сребреница (2), Шековићи (1), 
Милићи (1), Осмаци (1) 

58 32 55,17% 55,17% 

29.08.2022. 
 
ЈУ Средњошколски 
центар  ,,Пале“ 

1. 
(900-1030) 

20 
(ОСНОВНЕ Ш.) 

Источно Ново Сарајево (2), 
Истошна Илиџа (3), Фоча (2), 
Калиновик (1), Рогатица (1), 
Соколац (1), Вишеград (1), 
Рогатица (1), Хан Пијесак (1), 
Чајниче (1), Пале (3), Трново (1), 
Рудо (2) 

29 17 58,62% 58,62% 

        
19.08.2022. 
 
ЈУ Гимназија ,,Јован 
Дучић“ Требиње 

1. 
(900-1030) 

11 
(ОСНОВНЕ Ш.) 

Требиње (4), Билећа (2), Гацко 
(1), Невесиње (2), Љубиње (1), 
Берковићи(1) 

 
15 

 
12 

 
80,00 

 
80,00 



Школе домаћини савјетовања су углавном, на свим регијама и локацијама обезбиједиле  
техничку подршку за савјетнике, што је помогло успјешну реализацију савјетовања. 
Обезбијеђено је и освјежење за све учеснике, на Палама и у Требињу. 

Уколико посматрамо присуство наставника физичког и здравственог васпитања по 
регијама можемо примијетити да је највећи одзив (80%) у регији Херцеговина, а 
најмањи у регији Семберија (55,17%). Укупно присуствовало 61 од 102 наставника 
физичког и здравственог васпитања или 60,78%. Значајан број наставника ради у 
основној и средњој школи а савјетовања су била у потпуно истом термину, па је и то 
утицало на смањен проценат присуства наставника савјетовању. 

 
Циљ савјетовања: Унапрећење васпитно-образовног рада наставника физичког и 
здравственог васпитања, упознавање наставника са новим Програмом наставе за седми 
разред и методичким упуствима за реализацију наставе. 

 

 
Задаци савјетовања: 

 
 

 Упознавање наставника са новим НПП-ом за 7 . разред и новим наставним 
темама ; 

 Утврђивање разлика и измјена компарацијом старог и новог наставног плана и 
програма за 7.разред; 

 Примјена новог НПП-а и методичка упуства; 
 Упознавање наставника са семинаром одржаним на Јахорини; 
 Осврт на екстерно вредновање и увид у рад наставника физичког и здравственог 

васпитања; 
 
 
 

Анализа реализације савјетовања 
 

Наставницима су најприје предочене теме које ће се реализовати на савјетовању, 
на које није било примједби, почела је реализација договореним редослиједом (најприје 
су реализоване ужестручне теме). Свјетовање је реализовано помоћу Power point 
презентација: 

 

У првом дијелу савјетовања представљене су разлике између старог и новог програма 
за 7.разред, везано за најбитније измјене, потом дефинисани општи и посебни циљеви 
програма, измјене саржаја прогама, нове наставне теме, нова дидактичка упутства и 
препоруке, те презентован нови НПП за 7.разред у цјелини. Посебна пажња посвећена је 



достизању исхода у настави физичког и здравственог васпитања. У наставку је 
представљен осврт на екстерно вредновање квалитета рада основних школа, у склопу ког 
се врши и посјета часовима редовне наставе. Укратко су изнесена запажања колега из 
Завода и дата јасна упуства везана за планирање и припремање за наставу физичког и 
здравственог васпитања.У овом дијелу је представљено и истраживање које се односи на 
бављење спортом ученика четвртог разреда средње школе и студената прве године три 
факултета Бањалучког Универзитета. 

У другом дијелу представљено је истраживње које је урадило Удружење Психолога 
Републике Српске које се односи на ,,Утицај COVID-19 пандемије на квалитет васпитно 
образовног рада“. Из поменутог истраживања произашли су и закључци и наметнуле се 
теме које је на Јахорини реализовало Удружење Психолога Републике Српске у сарадњи са 
Филозофским факултетом из Бања Луке. Наставницима су најконцизније колико је вријеме 
дозвољавало представљене све теме, са посебним освртом на саморефлексију. 
 
 

 
 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Савјетовања су на свим локацијама реализована према предвиђеном плану. 

Наставници су добили јасна упуства за реализацију новог Програма за седми разред, за 
наставу физичког и здравственог васпитања. Такође су добили све потребне инструкције 
за планирање, програмирање и припремање за наставу. Наставницима су презентоване и 
теме које су реализоване на Јахорини, колико је ограничено вријеме дозвољавало. 
Узимајући све претходно изнесено, може се констатовати да је савјетовање реализовано 
веома успјешно. 

  
 
 
 

  


