
Тим за професионални развој ученика 

 

 Основни циљ програма професионалне оријентације је развијање способности младих да 
донесу и спроведу промишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору школе и занимања, 
као и да планирају каријеру и укључе се у свет рада.  

Циљеви програма: 

 − професионално васпитање и информисање ученика 

 − развијање код ученика реалне слике о себи, својим особинама, образовним и радним 
аспирацијама  

− оспособљавање ученика за самостално доношење одлуке о свом професионалном путу и 
рационалан избор школе и занимања 

 Основни општи задаци програма професионалне оријентације су: 

  − упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности 
ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и њихово подстицање 
да и сами свесно доприносе сопственом развоју 

 − упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег образовања и 
васпитања  

− формирање правилних ставова према раду 

 − подстицање ученика на испитивачко, истраживачко понашање према себи и свету  

− оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних 
и зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима стручног оспособљавања 

 − успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем 
професионалном развоју ученика.  

Активности на остваривању Програма ПО у нижим и вишим разредима одвијају се кроз 
реализацију редовне наставе и оне наставне садржаје на које се могу надовезати васпитне 
и образовне поруке ученицима, које ће им олакшати увид у свет занимања. Осим тога, на 
часовима ОС ће се реализовати теме прилагођене узрасту ученика, а које ће такође 
усмеравати пажњу ученика на овај важан сегмент у њиховом будућем животу. 

 

 

 

 



 Годишњи план рада Тима за професионални развој  

 

Временска 
динамика 

Активности Циљеви Носиоци 
активности 

Август • Формирање Тима за 
професионални развој  
• Израда и усвајање плана 
рада Тима 

Организација рада Тима 
за професионлни развој 

Чланови Тима 

Током 
школске 
године 

• Упознавање, праћење и 
подстицање развоја 
индивидиуалних 
карактеристика личности 
ученика значајних за 
усмеравање њиховог 
професионалног развоја и 
њихово подстицање да и 
сами свесно доприносе 
сопственом развоју (шта 
раде моји родитељи, 
рођаци, комшије; ко све 
ради у школи; кад одрастем 
бићу...; који је посао тежак, 
а који лак; сусрети са 
људима необичних 
занимања; да ли је и на који 
начин професија уско 
повезана са личношћу; мој 
став према раду; шта 
очекујем од будућег 
занимања) 

Развијање код ученика 
реалне слике о себи, 
својим особинама и 
интересовањима 

Одељењске 
старешине и 
наставници 
разредне 
наставе 

Термини за 
екскурзије и 
наставу у 
природи 

• Упознавање ученика са 
различитим занимањима 
током излета, екскурзија и 
наставе у природи; 
упознавање ученика са 
светом рада и занимања 

Развијање код ученика 
реалне слике о себи, 
својим особинама и 
интересовањима 

Одељењске 
старешине и 
наставници 
разредне 
наставе 

Током 
школске 
године у 
оквиру 
секције 

Упознавање ученика са 
различитим занимањима 
кроз секције у нашој 
школи; светом рада и 
занимања, формирање 
правилних ставова према 
раду 

Развијање конкретних 
способности кроз израду 
различитих задатака из 
различитих области 

Предметни 
наставници 

Март • Упознавање ученика са 
различитим занимањима 

Развијање код ученика 
реалне слике о себи, 

Предметни 
наставници 



кроз пројекат ,, Заједно ка 
средњој школи“; 
упознавање ученика са 
конкретним занимањем  
• Упознавање ученика и 
родитеља са уписом у 
средње школе (припремна 
настава, бодовање, пробни 
пријемни, полагање 
завршног испита, 
попуњавање листе жеља) 

својим особинама и 
интересовањима; 
упознавање са законским 
протоколима у вези са 
уписом у средњу школу; 
олакшавање ученицима 
и родитељима да прођу 
кроз процес уписа у 
средњу школу 

Директор 
школе, 
помоћник 
директора, 
одељењске 
старешине 
осмих разреда 

Април-мај • Представљање средњих 
школа, отворена врата 
средњих школа и сајмови 
образовања; упознавање 
ученика са смеровима 
школа  
• Реализација програма 
Професионална 
оријентација на преласку у 
средњу школу; тестирање 
 • Професионално 
саветовање; упознавање 
ученика са њиховим 
склоностима на основу 
решавања задатих тестова 

Заинтересованост и 
препознавање жељеног 
занимања; 
оспособљавање ученика 
за планирање свог 
професионалног развоја 
и самостално доношење 
реалних и зрелих одлука 
у вези са својим 
професионалним путем и 
рационалним избором 
школе и занимања; 
олакшавање ученицима у 
проналажењу 
одговарајуће 
професионалне 
оријентације 

Чланови Тима 
ПП служба 
Током 
школске 
године 

Током 
школске 
године 

• Организоване посете 
средњим школама и 
факултетима; упознавање 
ученика са смеровима 
школа и факултета 

Заинтересованост и 
препознавање жељеног 
занимања 

Предметни 
наставници, 
чланови Тима 

Мај Упознавање ученика са 
различитим занимањима 
кроз ,,Сајам образовања“; 
упознавање ученика са 
светом рада и занимања 

Развијање конкретних 
способности и 
интересовања 

Чланови Тима 

Током 
школске 
године 

• Организоване посете 
сајмовима (спорта, књига, 
технике...), трибинама, 
радионицама, фестивалима 
у току школске године које 
су препоручене и 
организоване од стране 
Министарства просвете, 

Упознавање, праћење и 
подстицање развоја 
индивидиуалних 
карактеристика личности 
ученика значајних за 
усмеравање њиховог 
професионалног развоја 
и подстицање да и сами 

Предметни 
наставници, 
чланови Тима 



науке и технолошког 
развоја 

свесно доприносе 
сопственом развоју 

Током 
школске 
године 
 

• Обележавање и 
учествовање у 
манифестацијама, 
конкурсима и радионицама 

Подстицање развоја 
индивидуалних 
карактеристика ученика 
ради усмеравања 
професионалног развоја 

Предметни 
наставници, 
чланови Тима 
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