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Мр Силва Добраш, инспектор-просвјетни савјетник за српски  језик и књижевност 

 

      ИЗВЈЕШТАЈ О ГРУПНОМ САВЈЕТОДАВНО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ 

(август 2016. 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 16. до 19. августа 2016. године - у 

Приједору, Бањој Луци и Добоју. Наставници су били подијељени у 10 група. 

На савјетовање је позвано 410 наставника основних и средњих 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 присуствовало 391 наставника или  95,36% позваних. 

У  табели која слиједи види се број присутних наставника по мјестима.  

 

М ј е с т о Д а т у м Наставници 

основних школа 

Наставници 

средњих школа 

Укупно 

Приједор 16. 8. 2016. 45 16 61 

Бања Лука 17.08.2016. 140 / 140 

Бања Лука 18. 8. 2016. / 65 65 

Добој 19. 8. 2016. 85 40 125 

Укупно: 270 121 391 

 

 

Савјетовање је организовано тако да су наставници који раде у основним и средњим 

школама усвојили сљедећи дневни ред: 

1. Запажања са увида  

2. Оцјењивање у настави српског језика 

3. Правопис у настави српског језика у основним и средњим школама. 

 

Наставници су са пажњом пратили и коментарисали сваку тачку дневног реда. 

Општа оцјена савјетовања је да су наставници основних и средњих школа 

одговорни за ниво писмености, посебно функционалне писмености. Затим је 

предложена иницијатива да се на све факултете на којима се образује 

наставнички кадар уведе барем један семестар који би се односио на 

изучавање правописа и правописних норми. Даље, правопис је питање 

нормативистике и од изузетне важности за очување језика јесте инсистирање 

на ћирилици као првом писму, премда се ни латиница као српско писмо, не 

смије потискивати. Правопис Матице српске из 2010. године је препорука за 

коришћење, али је изнесен став да је нужан дериват тог правописа у виду 

школског издања. Инспектор-просвјетни савјетник је понудила свим 
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наставницима који раде у основним и средњим школама електронску верзију 

тог правописа. 

На савјетовању је група наставника који раде у основним школама добила 

информацију да у  школској 2016/17. години могу користити уџбенике Српски 

језик и језичка култура за 6,7,8.и 9.разред, аутора М.Ковачевић и М.Бабић 

који су у издању Завода за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево. 

Такође су исте групе наставника добиле информацију о проведеном 

екстерном вредновању за ученике 9. разреда свих основних школа Републике 

Српске. 

Наставници који раде у средњим стручним школама су истакли да је нужно и 

даље радити на иницијативи да се модернизовани наставни програм 

општеобразовних предмета у средњој стручној и техничкој школи, развијен и 

изложен по истом моделу као наставни програми у општој средњој школи, 

примјењује умјесто тренутно важећег модуларног програма. Евалуација која 

је рађена у РПЗ-у је показала да је модернизовани програм квалитетан, 

примјењив и функционалан. 

 

Школе које су биле домаћини савјетовања су припремиле све материјално-

техничке услове за несметано одвијање групно-инструктивног рада. 

 

 Наставници су савјетовање оцијенили потребним и важним, а избор тема 

актуелним. 


