План реализације програма професионалне оријентације
за школску 2016/2017.годину

Деловодни број: ________
Датум: ________

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

Задаци програма
-

упознати ученике са светом занимања и могућностима наставка школовања после
завршетка основне школе
настојати на реалном сагледавању и процењивању сопствених особина, способности,
вештина, интересовања, мотивације и вредносног система код ученика
пружити помоћ ученицима да ускладе жеље и могућности и нађу најбоље решење при
избору средње школе/занимања
помоћи ученицима да на основу сопствене процене самостално донесу одлуку о свом
професионалном опредељивању

План активности у остваривању програма
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.
Време
VIII, IX
-

X

-

XI

-

XII

-

Активности
Учесници
Прављење програма активности са динамиком реализације
Тим, ПП
Прикупљање значајних информација у вези са ПО за текућу
служба,
школску годину
вршњачки тим
Формирање Вршњачког тима за ПО и прављење плана
за ПО (ВТ)
његових активности
Прављење паноа: Преглед средњих школа и образовних
профила са минимумом потребних бодова за упис у
ПП служба, ВТ,
одређене профиле – задужени ученици из ВТ
ученици,
Припрема радионица из пројекта „ПО у Србији“ за ЧОС
родитељи и
Припрема и реализација радионица на ЧОС-у из области
лични пратилац
самоспознаје
ученика са
Припрема и реализација информативних разговора на
ИОП-ом
часовима ОС о могућностима наставка школовања после
завршене ОШ
Анкета за ученике о професионалним интересовањима и
плановима – задужења за чланове ВТ и ОС
ОС, ПП служба,
Реализација радионица из области информисања о
ВТ, ученици,
занимањима
родитељи
Реализација родитељског састанка: "Како помоћи детету при
избору школе/занимања – упознавање са програмом ПО"
Ученици интервјуишу родитеље о њиховом занимању и
ОС, ученици,
садржају посла – разговор на ЧОС-у, зидне новине од датог
родитељи

II

-

III

-

IV

V

-

током
школске
године

-

материјала
Радионице из области упознавања мреже школа
Организована посета Сајму образовања "Путокази"
Радионица – Захтеви занимања и контраиндикације за
различита занимања
Психолошко испитивање личности и способности ученика
који имају потешкоће при опредељивању у ПО
Обрада и анализа података након тестирања
Реални сусрети са светом рада – одлазак на радно место
Психолошко испитивање личности и способности ученика
који имају потешкоће при опредељивању у ПО
Обрада и анализа података након тестирања
Анкетирање
ученика
о
њиховим
професионалним
интересовањима, обрада и анализа резултата - задужења за
чланове ВТ
Рад на проф.опредељивању ученика који имају сметње у
развоју
Реализација родитељског састанка на тему „Завршни испит и
процедуре приликом уписа у средњу школу“
Израда информативног летка професионалне оријентације и
њихова дистрибуција ученицима и родитељима
Саветовање – израда предлога усмеравања ученика у
средње школе
Постављање значајних информација у вези са ПО на сајт
школе и ФБ страницу за ПО у школи, као и континуирано
уређивање паноа за ПО у простору школе
Редовно информисање ученика о активностима „Отворених
врата“ средњих школа

ПП служба,
ученици

ПП служба,
ученици

ПП служба,
ученици,
родитељи
ПП служба, ВТ

чланови ВТ,
психолог

Деловодни број: ________

План рада Тима за професионалну оријентацију ученика
за школску 2016/17.годину

Датум: ________

Тим за професионалну оријентацију ученика за школску 2016/17. годину чине следећи
чланови: Ружица Павловић, Мирчета Гогић, Јелена Митровић, Александра Дробац Милаковић,
Љиљана Николић, Божана Вуксан, Силвија Новаковић, Милица Вујиновић, Сузана Степановић,
Ратко Илић, Биљана Ковачевић, Љиљана Чехов, Данијела Бауцал, координатор Тима.
План рада Тима дат је у следећој табели:
Активности
Усвајање плана и програма ПО и плана рада Тима
Обука чланова Тима за примену Пројекта „ПО у
Србији“
Формирање школског Вршњачког тима и обука за рад
на пољу ПО. Координација радом ВТ
Учешће представника Тима на састанцима Тима за ПО
на локалу
Повезивање са локалном заједницом – планирање
активности у вези са реалним сусретима

Планирано
време
VIII, IX

стручни сарадници

IX

чланови Тима, ЂП

током шк.год.

стручни сарадници

XI, II, III
III
током шк.год.

Анкетирање ученика да би се установила њихова
професионална интересовања. Анализа анкете,
класификација, даље планирање индив.рада са уч.
Подршка ученицима који се образују према
индивидуализацији у настави
Организација реалних сусрета: родитељи-експерти
Припрема, реализација, анализа и дискусија, извештај
Организација реалних сусрета: посета предузећу.
Припрема, реализација, анализа и дискусија, извештај
Организација посете Сајму образовања „Путокази“
Припрема, реализација, анализа и дискусија, извештај
Организација посета средњим школама у оквиру Дана
отворених врата. Припрема, реализација, анализа и
дискусија, извештај

чланови Тима, управа
школе
чланови Тима, управа
школе
Одељ. старешине,
стручни сарадници

X

Одељ. старешине,
стручни сарадници

током шк.год.

Одељ. старешине,
стручни сарадници,
родитељи

током шк.год.

чланови Тима

IV

чланови Тима

II

чланови Тима

према календару
услуга ПО
средњих школа

Реализација родитељских састанака
Тестирање способности, особина личности и проф.
интересовања ученика који имају потребу за подршком
(неопредељени). Обрада, анализа, саветовање,
сарадња са родитељима
Информисање свих заинтересованих у вези са ПО
путем школског сајта, ФБ странице, паноа за ПО

чланови Тима

IX

Сарадња са Националном службом за запошљавање
Реализација одабраних радионица из Програма

Реализатори и
сарадници

чланови Тима, предм.
наставници

XI

Одељ. старешине,
стручни сарадници

III

психолог, психолог
НСЗ, родитељи

током шк.год.

психолог, ВТ

Планиран број састанака Тима за ПО: 4 и више (по потреби)
Координатор Тима: Данијела Бауцал

