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Тим за ПО: 

 

Верица Симић – наставник историје 

Оливера Петровић – педагог 

Снежана Васић - психолог 

 





ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА НА ПРЕЛАЗУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ 

 Све је почело 
у Регионалном центру за професионални 

развој  
запослених у образовању 

Шабац 
24. до 26.02.2012. год. 

 
 



 



 





АКТИВНОСТИ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ  

НАКОН БАЗИЧНЕ ОБУКЕ 

 



 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКИМ ОРГАНИМА 
И ТЕЛИМА 

 

Наставничко веће 

 

 Ванредна седница Наставничког већа одржана 
6.марта 2012.године. Наставничко веће једногласно 
подржало имплементацију и реализацију пројекта у 
нашој школи.  

 Према акционом плану, договору чланова Тима за ПО 
и сагласности Наставничког већа ОШ «Милан Ракић» 
Мионица, у овој школској години, пројекат  се 
спроводи међу ученицима осмог разреда, у свих  5 
одељења.  

 





 



 



 

Ђачки парламент 

 

 На седници Ђачког парламента, 
чланови Тима за ПО, објаснили циљеве 
пројекта и представили акциони план 
спровођења активности.  

 На седници одржана пробна радионица 
„У свету интересовања“.  

 



 



 



 



 



Вршњачки тим 

 

На седници ђачког парламента формиран 

Вршњачки тим од 5 чланова, ученика седмог и 

осмог разреда.   

Чланови Вршњачког тима су: 

Јелена Живковић 

Јована Павловић 

Сара Јовановић 

Сара Богдановић 

Вељко Николић 



 

Огласна табла за ученике 

 

 Информације о пројекту ПО, 

 областима рада и припадајућим 

занимањима,  

 средњим школама у окружењу... 



 



Модели имплементације 

 8. разред – настава професионалне 

оријентације 

 

 ПО у оквиру пројекта -  интегрисана у 

наставне предмете 

 

 



Радионице 

 Реализација радионица у оквиру 

самоспознаје, у свих 5 одељења 

осмог разреда: 

 1. Радионица: Моје особине 

 2. Радионица : Вредности 

 3. Радионица: Како ме други виде? 

(хармоника) 

 4. Радионица: У свету интересовања 



 



 



 



 



Радионица: Како ме други виде? 

(хармоника) 

 



 



 



 



 



 



 



 



 





Мишљење ученика о 

радионицама 
 Ученици су показали задовољство у раду, истичу да су им 

радионице занимљиве и радо се укључују у рад.  

 Цитираћу ученицу осмог разреда,која је изнела своје мишљење 
јавно, на facebook страници, а односи се на радионицу „Како ме 
други виде ( или хармоника)? 

 

 Сара Јовановић, ученица 8/3 одељења :  

 Ова радионица била је веома интересантна. Мислим да нас је ова 
радионица још више зближила. Веома је тешко написати за 
двадесет девет особа по једну особину коју ценимо код њих, 
посебно ако нисмо веома блиски са појединим особама. Требала 
сам добро да размислим шта ћу да напишем. За неке особе 
довољна је једна реч да искаже оно што мислимо о њима, док је за 
неке особе једна реч мало и не може исказати оно што мислимо о 
њима! На овај начин видели смо шта наши другари мисле о нама и 
каквим нас виде. Сматрам да је то веома важно. Ова радионица је, 
поред радионице у којој исказујемо став према различитим 
занимањима, најкреативнија до сада. Било је уживање учествовати 
у њој! :)))  



Радионица у оквиру другог модула 

Информације о занимањима и 

каријери 

 

Радионица: Области рада и 

припадајућа занимања 



 



 



 



 



 



 



Facebook grupa 

 http://www.facebook.com/groups/266828870061188/  

 

“Pronađi put do željenog zanimanja”  

 

Група тренутно има око 80 чланова. 

Администратори групе су психолог, педагог и 

чланови Вршњачког тима.  

Група се ажурирара свакодневно информацијама од 

значаја и у вези са професионалном оријентацијом и 

избором будућег занимања.  

http://www.facebook.com/groups/266828870061188/
http://www.facebook.com/groups/266828870061188/


 

 Драги ученици,  
група "ПРОНАЂИ ПУТ ДО ЖЕЉЕНОГ ЗАНИМАЊА" 
је направљана у оквиру појекта "Професионална 
оријентација на прелазу у средњу школу". То је 
програм који реализује Министарство просвете и 
науке у сарадњи са ГИЗ БОСС.  
Циљ овог пројекта је да ученици упознају своје 
склоности и интересовања у односу на будућу школу, 
занимање, богатство света рада и занимања , као и 
мрежу школа, како би што самосталније могли да 
донесу одлуку о избору своје будуће 
школе/занимања.  



 Чланови Тима за ПО, који су прошли базичну обуку, са великим 

ентузијазмом су кренули у имплементацију и реализацију пројекта. 

Активности су занимљиве, у току реализације долази до стварања 

поверења и зближавања између ученика и ПП службе, као и међу 

самим ученицима. Радионице су активне, занимљиве, практичне и 

надамо се, пре свега, да ће значајно утицати на самоспознају 

ученика, информисање о занимањима и каријери, одабир правог 

занимања, доношење праве одлуке и професионално усмерење. 

 

Поносни смо на досадашње резултате и спремни за нове 
активности и изазове! 

 

Хвала 

Тим за ПО 

ОШ “Милан Ракић”  

Мионица  


