
План  реализације програма  „Професионална оријентација на преласку у средњу 

школу“  

 
Садржај рада Активности за 

реализацију 

садржаја 

Са ким 

реализујемo 

активности 

Како реализујемo 

активноссти 

Динамика 

реализације 

активности 

Резултати 

активности 

Извори доказа 

Проучавање 

материјала,израда  

предлогa плана 

рeализације  

 

 

Читање 

приручника, 

израда годишњег 

плана 

ПО тим 

 

 

 

 

 

Тимски и 

индивидуално 

 

 

 

 

 До 10.09 

 

 

 

 

 

Предлог плана 

План реализације 

 усклађен са осталим 

елементима програма 

проф.оријентације 

 

Програм 

 и план ПО 

 

 

 

 

 

Презентација плана  

ПО на: ШО, СР, ЂП, 

НВ 

 

 

 

 

 

 

Презентација 

Програма  

ученицима 

седмог и  упознавање 

ученика 8. раз. са 

реализацијом у 8. 

разреду/1-2 часа, 

радионице 1, 2, 14/ 

презентације, 

радионица за 

родитеље 

 

 

 

 

 

 

ПП 

презентација, 

Презентација и 

Размена, рад на 

материјалу 

Психолог, 

информатичар, 

руководиоци 

ШО, СР, ЂП, 

директор 

 

 

 

 

психолог 

Тимски, 

индивидуално, у 

пару 

 

 

 

 

 

 

ПП презентација, 

Дискусија и размена 

са ученицима 

до 15.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.10. 

Информисани сви  

актери школског 

живота  

заинтересовани за 

реализацију ППО 

Усвојен план у оквиру 

Год.плана рада школе 

 

 

Ученици информисани 

о пројекту 

Записници, 

Усвојен Год.план 

 

 

 

 

 

 

 

Дневници рада 

Презентација на ОВ 

–7. и 8. разред 

договарање 

динамике 

реализације кроз 

предмете 

ПО тим, ОВ презентација, усмена 

дискусија, 

презентација 

предлога плана 

реализације, договор 

са пред. 

наставницима везано 

15-25.09 Информисани 

наставници, договорен 

план реализације 

Записник, план реализације 



за динамику 

реализације 

радионица 

7. раз. радионице- /10  

радионица – 

модификованих 17- 

1. Фаза – упознајем 

себе -самоспознаја 

2. фаза -

информисање о 

занимањима, 

каријери и путевима 

образовања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радионички рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС, предметни 

наставници, ПО 

тим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.настава и ЧОС: 

 

Рад. бр: 

1.Уводна радионица 

/1+2+14 /– ЧОС - 

психолог 

2. Интересовања, 

вештине и 

способности /3+4 / -

музичка култура 

3. Пут способности 

/5/ - музичка култура 

4. У свету вредности 

/6/- немачки језик  

5. Особине и 

интересовања у 

светлу родне 

равноправности 

/7+18/- географија 

6. У очума других 

/хармоника //9/- 

енглески језик  

7. Какав сам у тиму 

/10 / - ТО  

8. Мој тип учења /11/ 

- психолог – ЧОС 

9. Ја за 10 година + 

Моја очекивања 

/12+6+8/ - ликовна 

култура  

10. Припреме за 

интервју и интервју 

/19 + 20 / - српски 

језик  

 

 

 

 

октобар 

 

 

октобар 

 

 

 

октобар 

/новембар  

 

октобар или 

март  

 

 

октобар 

 

 

 

октобар/нове

мбар 

 

 

октобар 

 

новембар 

 

новембар 

 

у складу са 

планом  

српског 

језика 

 

Ученици имају 

реалнију слику о себи, 

својим капацитетима и  

афинитетима 

Радионички  

продукти, фотографије, 

портфолио 



8. раз:  

Фаза 2,3-

Информисање о 

занимањима,каријери 

и путевима 

образовања- 8 

модификованих 

радионица 

Фаза  4,5 –Реални 

сусрети-упознавање 

са могућностима 

школовања и 

занимања у пракси 

-Одлука-Проверавам 

свој профил-

проверавам га са 

захтевима,одлучујем 

и конкретизујем-4 

модификоване 

радионице 

 

Радионички рад 

 у складу са 

приручником, 

модификација 

радионица у 

 складу са 

предметима  

ОС, предметни 

наставници, ПО 

тим 

1.Уводна радионица 

– упитници 

,интересовања-

психолог ЧОС 

2.Мрежа средњих 

школа /10 + 15 и 17 

из 7 раз. /-ТО 

3.Захтеви занимања –

способнмости и 

контраиндикације 

/11/ биологија  

4. Сазнајемо преко 

интернета куда 

поасле ОШ /12/ - 

информатика  

5.Критерији за избор 

школе /Радни учинак 

и доходак /16,18,19 / 

Историја  

6.Припреме за 

интервју /14 / - 

српски језик  

7. Родна 

равноправност при 

избору занимања 

/стр. 76 / - енглески 

језик  

8. Припреме за 

реалне сусрете 

/22,23,24/-

ТО/двочас/-

психолошкиња  

9. Рефлексија на 

реалне сусрете – 

психолог  

10. Обука за 

конкурисање –CV/26/ 

- српски језик  

11. Моја одлука /29 и 

новембар 

 

 

новембар 

 

децембар/ 

јануар 

јануар 

 

фебруар 

 

 

 

 

мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октобар 

октобар 

 

октобар 

Новембар 

Новембар 

Новембар 

Новембар 

 

-Ученици имају увид 

 о односу личних 

компетенција и 

захтева школа и 

занимања 

-Оспособљеност за 

самостално 

проналажење 

информација, 

познавање могућих 

извора и селекцију 

Ученици знају 

 које су добити 

 релних сусрета  

„на лицу места“ за 

одлуку о избору  

школе и занимања 

-Знају ипримењују  

услове и правила 

понашања у оквиру 

реалних сусрета 

-Оснажени су да 

анализирају, процене 

 и упореде  

искуства са 

 очекивањима 

-Ученици су  

оснажени и  

способни да  

самостално 

донесу одлуку 

 о будућем 

 школовању и 

 занимању 

 

 

Радионички продукти, 

Фотографије, 

Портфолио 

Снимци 

Продукти и материјали са 

сајма образовања 



30 / - психолог 

 

Реални сусрети/ 

Експерти у настави 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирање кутка за 

проф,оријентацију 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа потреба 

ученика, 

Утврђивање 

ресуса, избор 

партнера, 

контакти и 

уговарања, 

припрема 

ученика,реални 

сусрети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-прикупљање 

 материјала о  

школама и 

занимањима 

 из разних 

извора /брошуре, 

интернет, новине 

итд/ 

-израда паноа и 

 

ОС, предметни 

наставници, ПО 

тим, родитељи, 

директор, 

представници 

средњих школа/ 

предавачи, 

мајстори, 

вршњаци 

/ученици/ 

 

 

Ученици,тим за 

ПО,ОС, 

пред. 

наставници 

Експерти 

/родитељи, 

запослени, 

предст. 

из света рада/, 

средње школе, 

средњошколци 

 

Ученици,тим за 

ПО,предметни 

наставници,ОС 

 

Координатор 

тима,ОС 

 

 

 

 

 

Тим за ПО 

ОС 

 

Родитељски 

састанак/по потреби/, 

контакт са 

партнерима, 

реал. сусрети са 

привредом, 

институцијама  и 

у средњим школама  

као и у оквиру 

ОШ/међусобне 

посете/, врш. 

презентације у 

средњој и ОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одређивање 

простора за 

кутак 

Израда продуката 

Истицање продуката 

 

 

 

 

 

Новембар 

/децембар 

договор 

јануар,фебруа

р, март, април 

 

 Фебруар-Тех. 

школа – 

презентација 

занимања-

аутомеханич. 

електроинста

латер 

мех. расх. и 

беле тех.  

Остала 

одабрана 

занимања и 

школе –март, 

април, мај 

/укупно до 15 

часова/ 

 

Од новембра  

 

 

 

Од фебруара 

 

 

 

 

 

 

Март, април 

 

Април, мај 

  

-Ученици знају 

 које су добити 

 релних сусрета  

„на лицу места“ за 

одлуку о избору  

школе и занимања 

-Знају ипримењују  

услове и правила 

понашања у оквиру 

реалних сусрета 

-Оснажени су да 

анализирају,процене 

 и упореде  

искуства са 

 очекивањима 

-Ученици су  

оснажени и  

способни да  

самостално 

донесу одлуку 

 о будућем 

 школовању и 

 занимању 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радионички продукти, 

Портфолио 

Фотографије, 

Снимци 

Кутак за проф.ор.у 

школском простору 

Продукти и материјали са 

сајма образовања 



 

 

 

 

 

 

Посета НСЗ/ученици 

и полазници/ 

 

 

 

 

 

Посета Сајму 

образовања 

“Путокази“-у складу 

са могућностима 

 

Посета  Румском 

сајму образовања,ако 

буде организован 

 

сл. 

-истицање 

радионичких 

продуката 

 

 

Контактирање  

Представника 

НСЗ,уговарање 

сусрета  

 

 

 

Превоз, род. 

састанци, 

 

 

 

Информисање 

ученика и ОС и 

посета 

Директор 

Лок.самоуправа 

 

 

 

 

Актив директора 

и стр. сарадника, 

лок. самоуправа, 

Кц или 

Спортски центар 

 

 

 

 

 

 

Тимски рад 

Тима за ПО, ОС, 

Реални групни 

сусрети и  

по потреби инд.  

 

 

Групна посета  

 

 

 

 

Групна посета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знају шта могу да 

очекују од НСЗ 

 и како да 

 контактирају НСЗ 

Дан девојчица/дечака 

 

 

 

 

 

Контакти са 

привредом, 

Договори, 

распоред, 

организација 

превоза по 

 потреби, 

анкетирање 

девојчица и 

дечака, 

припрема 

девојчица и 

дечака, 

реални сусрети 

Центар 

Инвентива 

Тим за По 

ОС 

Лок. самоуправа 

Клуб 

привредника, 

Ученице и 

ученици 

Реални сусрети  Четврти 

четвртак у 

четвртом 

месецу 

Девојчице  и дечаци 

упознати  

са нетипичним 

занимањима за  

женски/мушки  род 

Реализована размена  

са женама 

предузетницама и 

менаџеркама и 

мушкарцима у 

нетипичним мушким 

занимањима 

Оснажени за избор без 

родних предрасуда 

Продукти 

Фотографије 

Писани материјали из 

портфолиа 

Снимци 

Профили 

 

Родитељски састанци 

 

Информисање 

родитеља 

 

ОС,координатор 

/психолог/, 

 

Информисање род. 

Размена 

 

 

8.раз.Рад.21 + 

Родитељи  

информисани  

о пројекту 

Радионички продуки 

Записници  

Фотографије 



Радионички рад  родитељи, 

ученици 

Радионички  

Рад 

ПП презентација 

31. новембар- 

 

7.раз. рад.13- 

и рад.7 из 8. 

раз. новембар 

Род.упознати са 

стиловима  

васпитања и ком. 

битним и за одлуку  

о занимању, усмерени 

на поштовање 

дететових разлога и 

пружање помоћи  и 

усмеравање 

Род.информисани о 

мрежи школа и 

очекивањима ученика 

/снимци/ 

Промовисање и 

презентација у 

лок.заједници 

-Радио Срем 

Рума –емисија – 

-Сремска ТВ 

-Facebook 

страница школе  

-Веб страница 

школе 

 

Координатор 

тима 

Директор 

Руководиоци и 

редакција 

школског 

радија-ако буде 

радио 

Представник 

Сремске ТВ 

Асдминистратор 

школске фб –

групе  и сајта 

 

Презентација  

Радио емисија 

ТВ прилог 

Информисање 

Представљање преко 

статуса и објава 

Од  

септембра-

надаље 

Презентоване 

активности из оквира 

програма  

 

Снимци 

ФБ статуси и објаве 

Сарадња са 

Канцеларијом за 

младе- ако буде 

функционисала  

Разматрање 

могућности 

сарадње/посебно 

везано за реалне 

сусрете-

Полиција, СО 

Рума/ 

Психолог, 

представник 

канцеларије 

Састанак, размена и 

договор о сарадњи 

Од октобра Договор око 

могућности сарадње и 

ев. план сарадње 

Белешке и ев. план 

Евалуација Анализа 

остварених 

активности, 

тешкоћа, 

утисака, сарадње 

са предвиђеним 

Тим за ПО, 

директор, ОС, 

Ђачки 

парламент, 

Ученици, 

пред. 

Размена на Наст.већу 

са пред. наст и ОС 

Размена са 

ученицима и 

анкетирање ученика 

упитницима из 

 мај и јуни  Извештај тима за 

ПО са анализом 

реализованог, 

тешкоћа и  

смерницама за даље 

планирање 

Записник Тима Извештај о 

реализацији 

Записници Наст већа и 

Парламента 

Извештај о раду школе  



актерима  

 

 

 

Сарадња са 

тимом за 

вредновање и 

самовредновање 

–анкетирање 

ученика  

наставници, 

родитељи 

Тим за 

вредновање и 

самовредновање 

Приручника за 

вредновање и 

самовредновање 

Контакти са 

родитељима  

Размена у тиму  

Спољна евалуација -

ментора 

 

 

 


