
                               ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

Основни циљ програма ПО  је подстицање развоја личности ученика  до промишљене, 

ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у 

свет рада. 

Програм ПО  остварује се кроз пет корака: 

1. Самоспознаја 

2. Информисање о занимањима и каријери 

3. Упзнавање са путевима образовања 

4. Реални сусрети са светом  рада 

5. Доношење одлуке о избору школе и занимања 

 

 

Кроз петофазни модел  ученици ће моћи да открију, истаже и преиспитају сопствене  жеље, 

интересовања и склоности. Потом, да се ученици упознају са профилима захтева за 

стручне послове и школовање и у складу са сопственим интересовањима стекну сетаљније 

увиде у одабране могућности. 

1. Самоспознаја: 

 У оквиру ове области млади треба да науче да открију, истраже, испитају сопствене жеље, 

интересовања и склоности, као да умеју да уоче таленте и способност, како би научили да 

процене и рефлектују лична очекивања. 

 

2, 3. Информисање о занимањима и каријери и могућностима образовања  

Кроз ову област млади требају да развију компетенцију оријентације  путем 

самосталног прикупљања и критичког суочавања са информацијама релевантним за 

школовање и занимања. 

 

4. Реални сусрети са светом  рада 

У оквиру ове области млади требају да стекну сазнања о свету занимања  и рада. Циљ 

би био довођење младих, у аутентичне ситуације у свету рада.  



6. Одлука  

 

Млади уаглашавају изборе своје жељене школе и њихове могуће остварљивости, 

треба ад дефинишу привремено стање у вези са жељеном школом, односно 

каријером, да укључе родитеље, старатеље лао битне носиоце одлука.  

Програм професионалне оријентације обухвата континуирано праћење 

психофизичког развоја ученика у току васпитно обазовног рада. 

 

 

I-IV разред 

 

Од почетка уписа у школи врши се континуирано праћење психофизичког развоја 

ученика ода стране учитеља и педагога. 

Професионално усмеравање и информисање се врши кроз све видове васпитно-

образовног рада: кроз редовну наставу, додатни рад, секције, ученичке екскурзије.  

Кроз остваривање програмских садржаја формира се позитиван став према радним 

обавезама у породици и школи.  

 

 

План раализације програма професионалне оријентације у петом и шестом разреду 

Септембар 

- Састанак тима за ПО – израда оперативног месечног плана 

- Презентација програма ПО 

 

            Октобар 

- Састанак тима за ПО – израда оперативног месечног плана 

- Предавање за родиреље 



 - Радионица  

 

Новембар  

- Састанак тима за ПО – израда оперативног месечног плана 

- Ликовни радови на тему ПО  

- Литерални радови на тему ПО 

 

         Децембар 

- Састанак тима за ПО – израда оперативног месечног плана 

- Радионица „Ја у очима других“ 

 

          Јануар и фебруар  

- Састанак тима за ПО – израда оперативног месечног плана 

- Тематско предавање за родитеље 

- Радионица  

Март 

- Састанак тима за ПО – израда оперативног месечног плана 

- „Аутопортрет“ – ликовна култура 

- „Шта мене занима“ – израда презентације 

 

Април 

- Састанак тима за ПО – израда оперативног месечног плана 

- Радионица „Како ми користе информационе технологије за ПО“ 

 

Мај и јун 



- Састанак тима за ПО – израда оперативног месечног плана 

-Радионица 

- Анализа 

 

 

 

План раализације програма професионалне оријентације у седмом и осмом разреду  

- Радионица – улога и задаци 

            Октобар 

- Састанак тима за ПО – израда оперативног месечног плана 

- Израда паноа „Мапа занимања“ – ликовно 

- Истраживање о занимањима 

- Радионица – организација активности 

 

Новембар 

- Састанак тима за ПО – израда оперативног месечног плана 

- Темарска предавања 

- Радионица за децу и родитеље „Моја очекивања“ 

 

Децембар 

- Састанак тима за ПО – израда оперативног месечног плана 

- Пано „Кад порастем бићу........“ – информатика фотошоп 

- Реални сусрети – припрема, посета, вођење дневника 

 

Јануар-фебруар 



- Састанак тима за ПО – израда оперативног месечног плана 

- Радионица 

- Портфолио – рад са ученицима 

Март 

- Састанак тима за ПО – израда оперативног месечног плана 

- Сусрети са бившим ученицима – посета, извештај 

 

Април 

- Састанак тима за ПО – израда оперативног месечног плана 

- Радионица, тематско предавање 

 

Мај 

- Састанак тима за ПО – израда оперативног месечног плана 

- Радионица за ученике  

- Радионица за родитеље 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


