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ПРОГРАМ
ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА
(за наставнике и стручне сараднике)

ПРОГРАМ
ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА
Програм полагања стручног испита за самосталан васпитно-образовни рад наставника и
стручних сарадника из члана 8. овог правилника састоји се од градива за практични дио и
градива за усмени дио испита, те представља оквир у којем ће се кретати испитна
комисија. Програм садржи сљедеће градиво:
Методику рада и компетенције наставника,
Методику рада и компетенције стручног сарадника,
Уставно уређење, прописи из области средњег образовања и васпитања,

1.
2.
3.
4.

Литература.

I ПРАКТИЧНИ ДИО ИСПИТА
1. ТЕМАТСКИ ОКВИР ЗА
КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА

ПИТАЊА

ИЗ

МЕТОДИКЕ

РАДА

И

1.1. Наставне области, предмети и методика





















Појам и предмет методике одговарајућег наставног предмета
Планирање, програмирање, остваривање и вредновање васпитно-образовног рада,
Основни принципи планирања и програмирања рада школе,
Структура плана и програма васпитно-образовног рада,
Исходи учења – очекивани резултати,
Стандарди знања – нивои знања,
Улога наставног предмета у остваривању циљева и задатака у васпитању и
образовању,
Повезаност између циљева, задатака, садржаја, метода и облика рада,
Интердисциплинарна природа предметних садржаја – хоризонтално и вертикално,
Кориштење методичких принципа успјешног планирања васпитно-образовног рада,
Могућности и ограничења различитих врста наставе,
Планирање различитих типова и структура наставних часова,
Повезивање различитих метода, техника и облика рада у процесу учења,
Креирање подстицајне средине за учење,
Садржаји, методе, облици и технике рада у складу са условима у којима средња
школа ради,
Основни принципи рада одјељенског старјешине,
Подстицање изградње заједништва у одјељењу,
Прилагођавање захтјева развојним нивоима ученика и стиловима учења ученика,
Примјена индивидуалног приступа ученицима у процесу васпитно-образовног
рада,
Улога ученичког самосталног рада у васпитно-образовном процесу,









Примјена уџбеника, литературе и дидактичких средстава за остваривање
васпитно-образовног рада,
Пружање помоћи ученицима у налажењу и избору литературе и других извора
важних за различите активности,
Начин остваривања ваннаставних активности ученика и повезивање ових
активности са наставним предметом,
Превентивни ментално-хигијенски рад,
Истраживачки приступ у васпитно-образовном раду,
Анализирање сопственог васпитно-образовног рада,
Самоевалуација рада.

1.2. Праћење развоја и постигнућа ученика и педагошка документација











Аспекти праћења учења и напредовања уз кориштење различитих техника
евалуације,
Праћење и вредновање постигнућа ученика у процесу учења,
Праћење индивидуалног развоја и напредовања ученика и развоја групе у цјелини,
Вредновање постигнућа у функцији подршке напредовању ученика,
Начин и технике подстицања процеса самооцјењивања ученика,
Сврха портфолија ученика,
Сврха портфолија наставника,
Евиденција о учешћу у разним облицима стручног усавршавања,
Идентификовање талентованих ученика и рад на стварању подстицајне средине за
њихов развој,
Професионална оријентација ученика.

1.3. Подучавање и учење











Развијање ученика и учења, природа мишљења и формирање појмова,
Активности које развијају критичко и креативно мишљење (дивергентно,
конвергентно, аналитичко, проблемско) кроз различите стратегије подучавања и
учења,
Иницијатива ученика, мотивација за рад и спонтано стваралачко истраживање,
Принципи редовности у давању повратних информација о оствареним резултатима,
Познавање начина и техника подстицања процеса самооцјењивања и вредновања
ученика,
Провјеравање резултата подучавања и учења – оцјењивање рада, успјеха и развоја
ученика у настави,
Оспособљавање ученика за кориштење уџбеника, приручника и друге литературе
као извора знања,
Помагање ученику да препозна своје потребе и емоције и изрази их на
одговарајући начин,
Стварање атмосфере поштовања различитости,
Уважавање иницијативе и слободе исказивања мисли, ставова и увјерења код
ученика,





Развијање код ученика навика за пажљивим руковањем наставним материјалима,
Чување повјерљивих података о ученику и његовој породици,
Примјена индивидуалног/групног и савјетодавног и васпитног рада са ученицима.

1.4. Давање подршке развоју личности ученика










Когнитивни, физички, емоционални, социјални и културни развој и разлике међу
ученицима,
Мотивација ученика за учење у наставном процесу,
Начини подршке ученицима из осјетљивих друштвених група,
Примјена начина и поступака подстицања самопоуздања, самопоштовања код
ученика и подизање нивоа аспирације,
Значај утицаја вршњака и средине на развој и образовање ученика и интеракцију
свих ученика у васпитно-образовном раду,
Значај стварања атмосфере поштовања различитости,
Примјена конструктивних поступака при рјешавању проблема, као и ситуација
кризе и конфликта,
Вјештине развијања ученичких способности руковођења и тимског рада,
Развој критичког мишљења ученика.

1.5. Рад са ученицима са сметњама у развоју








Начини укључивања ученика са сметњама у развоју у васпитно-образовни рад,
Значај принципа индивидуализације у процесу учења ученика са сметњама у
развоју,
Организација активности за укључивање ученика са сметњама у развоју у
васпитно-образовни рад,
Значај утицаја вршњака и средине на развој и образовање ученика са сметњама у
развоју,
Поштивање различитости,
Важност праћења, индивидуалног напредовања и постигнућа ученика са сметњама
у развоју,
Значај обезбјеђивања одговарајуће физичке средине за адекватно укључивање
ученика са сметњама у развоју у васпитно-образовном раду.

1.6. Истраживање у настави







Значај континуираног професионалног развоја,
Облици и начини стручног усавршавања,
Начини и технике планирања стручног усавршавања,
Структура стручних тијела на нивоу школе,
Елементи за планирање личног стручног усавршавања,
Разлика између стручног усавршавања и стручног оспособљавања,












Учествовање у разним облицима стручног усавршавања,
Наставни системи с акцентом на пројектну и проблемску наставу,
Акционо истраживање,
Врсте истраживачких питања,
Структура истраживања,
Различите технике за истраживање,
Анализа и интерпретација задатака, упитника, тестова – и за исте дати препоруке за
рјешење,
Структура есејског рада,
Стандарди писања стручног рада,
Праћење савремене литературе и развоја образовне технологије.

1.7. Комуникација и сарадња













Важност сарадње са родитељима/старатељима и другим партнерима у
васпитно-образовном раду,
Информације родитељима/старатељима о ученику поштујући принцип редовности,
Атмосфера међусобног повјерења са свим учесницима васпитно-образовног рада,
Његовање партнерског односа са породицом ученика,
Принцип приватности у сарадњи са породицом и колегама,
Облици сарадње са породицом ради обезбјеђивања подршке развоју ученика,
Одржавање доброг професионалног односа са колегама,
Важност тимског рада у школи,
Облици сарадње са јединицом локалне самоуправе у циљу остваривања
васпитно-образовних циљева,
Сарадња у организовању представљања различитих облика ученичког
стваралаштва,
Важност сарадње са стручним институцијама,
Организација сарадње са позориштем, музејима, галеријама, библиотекама и
другим организацијама из области културе.

2. ТЕМАТСКИ ОКВИР ЗА ПИТАЊА ИЗ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ СТРУЧНОГ САРАДНИКА

МЕТОДИКЕ

РАДА

И

2.1. Наставне области, предмети и методика








Појам и предмет методике наставног предмета
Планирање, програмирање, остваривање и вредновање васпитно-образовног рада,
Основни принципи планирања и програмирања рада школе,
Структура плана и програма васпитно-образовног рада,
Основни принципи успјешног планирања рада запослених у школи,
Структура плана и програма васпитно-образовног рада,
Улога наставног предмета у остваривању циљева и задатака у васпитању и























образовању,
Повезаност између циљева, задатака, садржаја, метода и облика рада,
Интердисциплинарна природа предметних садржаја – хоризонтално и вертикално,
Кориштење дидактичких и методичких принципа успјешног планирања
васпитно-образовног рада,
Могућности и ограничења различитих врста наставе,
Планирање различитих типова и структура наставних часова,
Повезивање различитих метода, техника и облика рада у процесу учења,
Креирање подстицајне средине за учење,
Садржаји, методе, облици и технике рада у складу са условима у којима ради,
Основни принципи структурирања одјељења,
Подстицање изградње заједништва у одјељењу,
Прилагођавање захтјева развојним нивоима ученика и стиловима учења ученика,
Примјена индивидуалног приступа ученицима у процесу васпитно-образовног
рада,
Улога ученичког самосталног рада у васпитно-образовном процесу,
Улога ученичких радова у васпитно-образовном раду,
Примјена критеријума добрих уџбеника, литературе и дидактичких средстава за
остваривање васпитно-образовног рада,
Пружање помоћи ученицима у налажењу и избору литературе и других извора
важних за различите активности,
Начин остваривања ваннаставних активности ученика и повезивање ових
активности са наставним предметом,
Израда основних инструмената за реализацију васпитно-образовног рада,
Превентивни ментално-хигијенски рад,
Истраживачки приступ у васпитно-образовном раду и размјена запажања и
искуства са колегама,
Анализа сопственог васпитно-образовног рада.

2.2. Праћење развоја и постигнућа ученика и педагошка документација











Аспекти праћења учења и напредовања ученика уз кориштење различитих техника
евалуације,
Прати и процјењује како се ученик развија и учи,
Праћење и вредновање постигнућа ученика у процесу учења,
Праћење индивидуалног развоја и напредовања ученика и развој групе у цјелини,
Вредновање постигнућа у функцији подршке напредовању ученика,
Начин и технике подстицања процеса самовредновања ученика,
Евиденција о учешћу у разним облицима стручног усавршавања,
Идентификовање талентованих ученика и рад на стварању подстицајне средине за
њихов развој,
Примјена индивидуалног/групног и савјетодавно/васпитног рада са ученицима,
Професионална оријентација ученика.

2.3. Подучавање и учење












Развијање ученика и учења, природа мишљења и формирање појмова,
Активности које развијају критичко и креативно мишљење (дивергентно,
конвергентно, аналитичко, проблемско) кроз различите стратегије подучавања и
учења,
Иницијатива ученика, мотивација за рад и спонтано стваралачко истраживање,
Принципи редовности у давању повратних информација о оствареним резултатима,
Познавање начина и техника подстицања процеса самооцјењивања и вредновања
ученика, у функцији подршке напредовању ученика,
Оспособљавање ученика за кориштење уџбеника, приручника и друге литературе
као извора знања,
Помагање ученику да препозна своје потребе и емоције и изрази их на
одговарајући начин,
Стварање атмосфере поштовања различитости,
Уважавање иницијативе и слободе исказивања мисли, ставова и увјерења код
ученика,
Чување повјерљивих података о ученику и његовој породици, као и о колегама,
Примјена индивидуалног/групног и савјетодавног и васпитног рада са ученицима.

2.4. Давање подршке развоју личности ученика










Когнитивни, физички, емоционални, социјални и културни развој и разлике међу
ученицима,
Мотивација ученика за учење у наставном процесу,
Начини подршке ученицима из осјетљивих друштвених група,
Примјена начина и поступака подстицања самопоуздања, самопоштовања код
ученика и подизање нивоа аспирације,
Значај утицаја вршњака и средине на развој и образовање ученика и интеракцији
свих ученика у васпитно-образовном раду,
Значај стварања атмосфере поштовање различитости,
Примјена конструкивних поступака при рјешавању развојних проблема, као и
ситуација кризе и конфликта,
Вјештине руковођења и управљања заједницом ученика,
Подршка ученику да препозна своје потребе и емоције и изрази их на одговарајући
начин.

2.5. Рад са ученицима са сметњама у развоју





Значај утицаја вршњака и средине на развој и образовање ученика са сметњама у
развоју,
Поштовање различитости,
Начини укључивања ученика са сметњама у развоју у образовно-васпитном раду,
Значај принципа индивидуализације процеса учења ученика са сметњама у развоју,





Организација активности за укључивање ученика са сметњама у развоју у
образовно-васпитни рад,
Важност праћења, индивидуалног напредовања и постигнућа ученика са сметњама
у развоју,
Значај обезбјеђивања одговарајуће физичке средине за адекватно укључивање
ученика са сметњама у развоју у образовно-васпитном раду.

2.6. Истраживање у настави












Значај континуираног професионалног развоја,
Облици и начини стручног усавршавања,
Начини и технике планирања стручног усавршавања,
Структура стручних тијела на нивоу школе,
Елементи за планирање личног стручног усавршавања,
Разлика између стручног усавршавања и стручног оспособљавања,
Учествовање у разним облицима стручног усавршавања,
Истраживачки приступ у васпитно-образовном раду,
Праћење савремене литературе и развоја образовне технологије,
Учешће у разним облицима стручног усавршавања,
Прати и информише кориснике о новим издањима у складу са потребама школе.

2.7. Комуникација и сарадња















Важност сарадње са родитељима/старатељима и другим партнерима у
васпитно-образовном раду,
Информације родитељима/старатељима о ученику поштујући принцип редовности,
Атмосфера међусобног повјерења са свим учесницима васпитно-образовног рада,
Његовање партнерског односа са породицом ученика,
Принцип приватности у сарадњи са породицом и колегама,
Облици сарадње са породицом ради обезбјеђивања подршке развоју ученика,
Одржавање доброг професионалног односа са колегама,
Важност тимског рада у школи,
Облици сарадње са јединицом локалне самоуправе у циљу остваривања
васпитно-образовних циљева,
Сарадња у организовању представљања различитих облика ученичког
стваралаштва,
Важност сарадње са стручним институцијама,
Организација сарадње са позориштем, музејима, галеријама, библиотекама и
другим организацијама из области културе,
Размјена запажања и искустава са колегама,
Познавање и примјена принципа успјешне комуникације са свим учесницима у
васпитно-образовном раду.

II УСМЕНИ ДИО ИСПИТА
1. ТЕМАТСКИ ОКВИР ЗА ПИТАЊА ИЗ ОСНОВА УСТАВНОГ УРЕЂЕЊА БиХ







Устав БиХ – Општи оквирни споразум за мир у БиХ – Анекс 4,
Надлежност институција БиХ,
Парламентарна скупштина БиХ (Представнички дом и Дом народа – избор, мандат,
састав, начин одлучивања и надлежности),
Предсједништво БиХ (избор, мандат, састав и надлежности),
Вијеће министара БиХ (именовање, мандат, састав и надлежност),
Уставни суд БиХ.

2. ТЕМАТСКИ ОКВИР ЗА ПИТАЊА ИЗ УСТАВНОГ УРЕЂЕЊА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ








Устав Републике Српске,
Законодавна власт – Народна скупштина Републике Српске (именовање, мандат,
састав и надлежност),
Извршна власт – Влада Републике Српске (састав, избор, одлучивање о виталним
интересима и овлаштења премијера, овлаштења министара, мандат и надлежности),
Судска власт Републике Српске – врсте судова, именовање судија,
Јединица локалне самоуправе – начелник/градоначелник (избор, мандат,
надлежности), Скупштина,
Држављанство БиХ и Републике Српске (стицање држављанства, престанак
држављанства),
Омбудсман за дјецу Републике Српске.

3. ТЕМАТСКИ ОКВИР ЗА ПИТАЊА ЗАКОНСКИХ И ПОДЗАКОНСКИХ
ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ОПШТИ
АКТИ ШКОЛЕ
Градиво








Средње образовање је доступно свима под једнаким условима и није обавезно,
Циљеви средњег образовања и васпитања,
Оснивање и престанак рада школе,
Врсте школа,
Васпитно-образовни рад,
Годишњи програм рада школе,
Наставни планови и програми,





























Ученици,
Право на бригу о физичком и ментаалном здрављу и безбједности ученика има
првенство над другим правима,
Праћење, вредновање и оцјењивање резултата рада ученика,
Полагање испита у средњој школи: разредни, завршни, матурски, поправни,
допунски и годишњи испит,
Васпитно-дисциплинске мјере,
Радници школе,
Наставници, стручни сарадници и остали запослени у школи,
Радно вријеме наставника и стручних сарадника,
Теже повреде радних дужности,
Руковођење и управљање школом,
Стручни органи школе,
Признавање стране школске исправе,
Евиденције, јавне исправе, печат,
Финансирање школе,
Надзор над радом школе,
Казнене одредбе,
Права и обавезе родитеља,
Улога и обавезе школе,
Заснивање и престанак радног односа у школи,
Стручно усавршавање и напредовање наставника и стручних сарадника,
Унапређивање и руковођење школом и процедура избора органа управљања и
руковођења,
Школски органи (органи управљања и руковођења),
Савјет за развој средњег образовања и васпитања,
Савјет родитеља,
Савјет ученика,
Стручни органи у школи (Наставничко вијеће, Одјељенско вијеће, стручни активи),
Општи акти школе.
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