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Osnovno obrazovanje u Berkovićima navršava 120 godina burne prošlosti škole Koja je dijelila
sudbunu sredine i okoline.

  

Organizovano obrazovanje počelo je 1889. godine, kada se prvi učitelj Ilija Gučevac, pojavio
pred upisanim prvačićima.

  

Upisno područje bilo je sve do Poplata, Vlahovića, Fatnice i Gubavice.

  

Godine 1929 počinje sa radom osnovna škola „Car Dušan Silni“ na Hrgudu,  a 1932 i škola u
Dabrici. Prvi upisani đaci su
 
muška djeca, i njih sve nije obuhvatila nastava. To je period Austro-ugarske monarhije, pa je i
nastava naglašeno izvođena veličajući monarhiju i domimantno nastave vjerske pouke i fizičkog
vaspitanja. 

  

Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, nastavom je obuhvaćeno mnogo više djece, kada je otvorena
i Niža realna gimnazija u Stocu, u kojoj nastavlja školovanje mnogo učenika iz ove škole. U tom
periodu otvorena je i knjižnica, nastava je obuhvatnija a kadar uglavnom sa strane. 

  

Period poslije Drugog sjetskog rata je osmogodišnje obrazovanje  i potpuna obuhvatnost
polaznika. Za vrijeme Prvog i Drugog svetskog rata nastava je povremeno izvođena uglavnom
po privatnim kućama. Za period Otadžbinskog rata, nastava nije prekidana, čak i odjeljenja na
prvoj borbenoj liniji. To je period velikog priliva djece, uglavnom
 
uzbjeglih 
iz doline Neretve.

  

Period polije Drugog svjetskog rata  je period tečajeva, opismenjavanja odraslih, kurseva  i
zdravstvenog i kulturnog prosvjećivanja, sve te aktivnosti su ispratili nastavnici ove škole. 
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Ako sagledamo prošli period, lako se da zaključiti da je ova škola pripremala djecu za odlazak,
jer sredina im nije pružala dalje napredovanje i zapošljavanje.

  

Oskudna sredina i uspješna škola ih je opredjeljivala na uspjeh u nekim drugim sredinama, pa
sad pouzdano znamo da je na desetine naših đaka  magistri, doktori nauka, univerzitetskih
profesora   a stotine ih je završilo razne
fakultete. 

  

Škola je kroz ovaj period imala različita imena: „Narodna osnovna škola“, Osnovna škola
„Njegoš“, Osnovna škola „17 April“, pod ovim imenom jedno vrijeme je radila u sastavu  O.Š. u
Stocu. Od 01.03.1993. godine
 
ponovo se zove OŠ „Njegoš“ Berkovići.

  

  

Osnovna škola "Njegoš" Berkovići

  

  

Sadašnja škola ima četiri područna odjeljenja: Strupići, Dabrici, Blaca i Ljuti Do
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  Strupići  

  Ljuti Do  

  Blaca    

  Dabrica  Područne škole: Bitunja, Hrgud, Žegulja i Trusina nisu u funkciji, dijelom zbog devastiranja uprošlom ratu a dijelom zbog migracije stanovništva sa ovog izrazito nerazvijenog  područja.Postoje inicijative za obnovu ovih škola koje bi imale namjenu, osim da budu za izvođenjenastave.  Centralna škola na Berkovićima kao i neke područne škole, dijelom su renovirane, na čemumoramo i dalje raditi da ova djeca imaju uslove kao bilo gdje drugo.  Za ove aktivnosti imamo razumjevanja sredine i uposlenih. Školski odbor je donio odluku da seobilježi 120-ta godišnjica postojanja osnovne škole. Tim povodom  nam je namjera  daštampamo Zbornik, obima koje nam dozvoli materijalna sredstva.   Ovim putem, pozivam sve koji nam mogu pomoći sa primjerenim radom za ovaj zbornik.   Škola je u fazi unapređenja prostora i učila, kako bi je učinili još boljom.  Učenici ove škole učestvuju na raznim takmičenjima a sportske aktivnosti u Opštini ne mogu sezamisliti bez džudista,košarkaša, atletičara iz ove škole. Bilo gdje da odu na takmičenje, vraćajuse sa medaljama,samo džudisti osvojili su na desetine madalja sa republičkog i državnogprvenstva. Aleksandra Samardžić i Dejana Milidragović su državne prvakinje a uskoro tajuspjeh će potvrditi i van granica države.Svi đaci ove škole imaju primjerno vladanje, a prosječnaocjena uspjeha u učenju je 4,46.  Galerijom slika potpunije ćete biti obavješteni o školi i učenicima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DIREKTOR   Darko Milošević.  Дана 31. октобра 2010. године обиљежена је 121. годишњица рада ОШ „Његош“ уБерковићима и промовисана књига „Сто двадесет година основне школе ЊегошБерковићи“у присуству некадашњих и садашњих ученика и наставника ове школе и једног бројагостију и грађана.  Промоцију књиге је посебно увеличао долазак Аделе Бесер, удате Кладар, из Зенице,која је, септембра мјесеца, давне 1949. године, прва и једина реализовала наставу шестпредмета у два одјељења петог разреда (дакле, прије и послије подне) тадашњеседмогодишње основне школе, која је годину и по дана касније прерасла у осмогодишњуосновну школу. Њена појава на промоцији изазвала је одушевљење свих присутних, апосебно њених малобројних ученика. А како и не би, кад је ова скромна и отмена госпођапрефињених манира као двадесетогодишњакиња дошла у Берковиће и, поред редовненаставе, у вечерњим часовима организовала и изводила наставу за одрасле и билапокретач богатог културно-забавног живота ученика и омладине. Тиме је уваженанаставница   Адела, не само поставила, него постала и остала темељ васпитања и образовања у старијим разредима наше школе.   Она се својим прегалачким радом придружила плејади угледних учитеља, од првог међуњима Илије Гучевца и, истовремено, постала предводник бројних наставника овешколе, који су по угледу на њу, постали примјерни просвјетни радници. Љубав премаузвишеном позиву учитеља преносили су њени ученици на своје ученике, такорећи, сагенерације на генерацију до данашњих дана.  Промоцију је отворио проф. Славко Новаковић, директор Школе, а о концепцији,значају, садржају и порукама књиге, говорили су проф. Никола Асановић, потпредсједник СПКД „Просвјета“ Републике Српске и проф. Никола Баћевић, бивши ученик и наставник ове школе.  Проф. Н. Асановић је рекао да ова књига, у ствари, представља Зборник радова њенихбивших ученика, наставника и пријатеља „ школе и народадабарског “. Затим јеистакао напоре Издавачког савјета, Општине Берковићи, Школе, Министарствапросвјете и културе Републике Српске, СПКД „Просвјета“ Билећа, АД „Боксит“ Милићи иЕФТ Требиње, који су, финансијски или технички, помогли да се ова књига стави наувид стручној и широј јавности.  Књигу-Зборник су издали: Општина Берковићи, ОШ „Његош“ Берковићи и СПКД„Просвјета“ Билећа. За издавача Зборника потписани су: Ранко-Бели Лучић, СлавкоНоваковић и Никола Асановић, а штампао га је на 270 страница у тиражу од 500примјерака, „Графо Марк“ из Лакташа. У Издавачком савјету Зборника били су: СлавкоНоваковић, Ранко-Бели Лучић, Мирослав Кундачина, проф. архимандрит СимеонБиберџић, Владислав-Владо Милићевић, др Радивоје Ивковић, Миленко Којовић, Радослав Биберџић и Никола Баћевић.Уредник, лектор и коректор Зборника је Никола Баћевић, а техничку припрему и преломобавио је Никола Асановић.  Промотор проф. Н. Асановић је истакао да је Основна школа „Његош“ у Берковићима сасвојим подручним одјељењима „ одњеговала и у свијетпослала бројне генерације својих ђака, поставши тако мали универзитет“; ђака који су постали „универзитетски професори, академски сликари, пјесници, привредници, учитељи,љекари...“  Посебно је представио садржај Зборника који је артукулисан у 14 поглавља, истичућипоглавља: „Сјећања“, „У матици српскога језика“ и „Радови литерарне секције“.  Такође, промотор је истакао значај илустрација у Зборнику и то: 30 слика ђака ињихових наставника као нијемих, али живих, свједока о минулим временима; шестграфика академског сликара Риста Антуновића, дваисјечка Записника са сједнице Наставничког вијећа Школе од 17. X 1954. год. и једнеХидролошке карте Херцеговачких рудина.  Други промотор, проф. Н. Баћевић указао је на објективне тешкоће које су стајале напуту прикупљања грађе, њену селекцију и техничку обраду. Затим је говорио оконцентуалним дилемама, значају и порукама Зборника, односно, да „овај Зборник представља само темељ за свестрана истаживања о богатомисторијату школе, која ће бити инспирација за освјетљавање прошлости иусмјеравање будућег развоја дабарске котлине.“  Први примјерак Зборника су, на молбу директора Школе проф. Славка Новаковића,уручили својој наставници, разредници и некадашњој директорици Адели Кладарњена два бивша ученика Радивоје Ивковићи Радослав Биберџић.                                                                                         Издавачки савјет         
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      U razgovoru sa direktorom OŠ „Njegoš“ Berkovići saznali smo da aktivnosti obilježavanjajubileja škole teku dobro.Direktor nas je obavjestio da je formirana redakcija i uredništvozbornika.Već pristižu radovi od poznatih naučnih radnika porjeklom iz Hercegovine ili da žive naovim prostorima.Oduševljeno direktor nam je pokazao prve pristigle radove akademika SlavkaGordića i prof.dr Spasoja Grahovca  koji ima porijeklo sa Berkovića, na čemu se i ovom prilikomzahvaljuje.  Školu je posjetio prof.dr. Milenko Kundačina i tom prilikom poklonio knjige u kojim je autor ikoautor.Prof.dr. Kundačina i prof.dr.Veljko Banđur ponudili su za nastavno osoblje održatiseminar u sklopu obilježavanja ovog jubileja.Ovom prilikom direktor se zahvaljuje na svakojdobronamjernoj sugestiji i očekuje ažurnost u prilozima.Direktor kaže da prema najavi tema iimena očekuje da će to biti vrijedan zbornik.  I ovom prilikom  mole da svi oni koje nisu kontaktirali da ovo bude poziv za njihovo učešće upomoći izrade zbornika.  
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