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ИЗВЈЕШТАЈ СА СЕМИНАРА ВЈЕРОУЧИТЕЉА 2015. ГОДИНЕ 

 

У организацији Републичког педагошког завода, а у складу са 

благословима надлежних епископа, на почетку школске 2015/16. године 

реализована су савјетовања за вјероучитеље са циљем да се унаприједи 

васпитно-образовни рад у настави Православне вјеронауке. 

 

Савјетовања за вјероучитеље су реализована у: 

 

1. Бањој Луци 24. 08. 2015. године, 

2. Брчком 25. 08. 2015. године, 

3. Фочи 26. 08. 2015. године. 

 

ЕПАРХИЈЕ МЈЕСТО ДАТУМ 
БРОЈ 

УЧЕСНИКА 

Епархије бањалучка и бихаћко-

петровачка 
Бања Лука 24.08.2015. 138 

Епархија зворничко-тузланска Брчко 25.08.2015. 133 

Митрополија дабробосанска и 

Епархија захумско-херцеговачка 
Фоча 26.08.2015. 31 

УКУПНО УЧЕСНИКА: 302 

 

Теме и предавачи на савјетовању су били сљедећи: 

 

1. Вјеронаука и људска права, доцент др Раде Кисић. 

2. Корелација наставних садржаја Познавања природе и друштва и 

Православне вјеронауке, доцент др Славиша Јењић. 

3. Унапређење ВОР-а и извјештај о стању у настави Православне вјеронауке у 

школској 2014/15 години, инспектор-просвјетни савјетник за вјеронауку мр 

Славољуб Лукић. 

 На савјетовању у Бањој Луци присуствовали: Епископ бањалучки Г. 

Јефрем 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. 

У Брчком на семинару присуствовао је надлежни Епископ зворничко-

тузлански и Предсједник Катихетског одбора Г. Хризостом, као и директор 

РПЗ-а др Предраг Дамјановић, док на семинару у Фочи није присуствовао нико 

од надлежних епископа.  

   Професор са Богословског факултета у Београду, др Раде Кисић, говорио 

је о односу вјеронауке и људских права, тј. о злоупотреби људских права и о 

потреби дијалога и јединственог става о овом савременом питању код свих 

Православних Цркава. Такође је говорио о потреби интегрисања ове теме у 

наставу Православне вјеронауке, али са акцентом да људска права немају своју 

пуноћу без заједнице са Богом, као и да је право неодвојиво од обавезе. 

Професор др Славиша Јењић је говорио о методичком приступу и могућности 



корелације наставних садржаја Познавања природе и друштва са наставним 

садржајима из Православне вјеронауке. На крају, инспектор-просвјетни 

савјетник за вјеронауку, Славољуб Лукић, говорио је о проблемима и 

недостацима у реализацији Православне вјеонауке, са препорукама за 

унапређење васпитно-образовног рада. 

 

Циљ семинара био је да се побољша и унаприједи реализација 

Православне вјеронауке, као и да се отклоне проблеми са којима се сусрећу 

вјероучитељи у свом раду.  

 

Исходи семинара: 

- Повратак предмета Православна вјеронаука у школски систем је 

најбитнији догађај у посљедњих 20 година за СПЦ.  

- Ниједан посао не може бити битнији од рада са дјецом, а он 

подразумијева велику љубав и ревност. 

- Вјеронаука је неодвојива од личног свједочења, а кроз рад са ученицима 

вјероучитељи требају што више да развијају васпитну функцију код њих. 

- Због преоптерећености НПП-а и немогућности редовног понављања и 

утврђивања реализованих наставних садржаја из Православне вјеронауке 

потребно је да се часови вјеронауке у Републици Српској реализују са 

два часа седмично. 

- Радне свеске из Православне вјеронауке, за ученике у разредној настави, 

учиниће наставу Православне вјеронауке садржајнијом, а ученицима 

интерсантнијом и креативнијом. 

- Потребно је да вјероучитељи редовно организују посјете храмовима и 

богослужењима, као и да организују једнодневне излете са циљем 

посјете манастирима, стратиштима српског народа, споменицима 

културе и природе, а гдје се могу организовати заједнички часови  са 

другим предметима (могућност корелације наставних садржаја 

Православне вјеронауке са наставним садржајима других предмета). 

                              

               Бања Лука,                                                Инспектор-просвјетни савјетник 

        31. 08. 2015. године                                        за Православну вјеронауку 

                                                                                           мр Славољуб Лукић 

                                                                                            

                                                                                        _____________________ 


