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Ирена Мучибабић, педагог школе 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА  

ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

школска 2012/2013. 
 

 

Током школске године 2012/2013. у ОШ''22.октобар'' у Сурчину реализовао се пројекат 

''Професионална оријентација на прелазу ка средњој школи. Сам пројекат осмишњен је 

тако да кроз низ имплементираних активности омогућава оснаживање ученика седмог и 

осмог разреда на пољу професионалног усмеравања ученика и каријере. 

Током године реализовано је низ активности у којима су учествовали чланови Тима за По, 

ученици, али и други заинтересовани наставници: 

 Усвојен је план рада и утврђене смернице за школску 2012/2013.  

 28/29/30.09.2012. реализован  семинар ''Професионална оријентација на преласку у средњу 

школу''. По реализованом семинару  уследила је израда анкетног листића и снимање стања 

о заинтересованости ученика за похађање програма ПО, као и о имплементацији програма 

постојеће програме.  

 02.10.2012. као БОШ (БАЗИЋНА ОСНОВНА ШКОЛА) школа смо аплицирали ѕа МОШ 

МЕНТОРСКА ОСНОВНА ШКОЛА) школу.  

 Укупно 77 ученика седмог разреда и 64 ученика осмог разреда  било је  заинтересовано за 

учешће у реализацији програма ПО. Значајно је истаћи да смо у програм укључили и 

ученике који имају потешкоће у усвајању знања, ученике из маргинализованих група, али и 

ученике ромске популације. 

 До 10.10.2012. реализовано више састанака и телефонских разговора око имплементације 

програма и конципирања потребних докумената. 

☺ Сагласност за родитеље 

☺ Акциони план ПО 

☺ Програм ПО за седми разред 

☺ Програм ПО за осми разред 

☺ ПППрезентација програма 

☺ ПО на преласку у средњу школу 

☺ ПППрезентација ''Кључне компетенције за занимања савременог света 

 15.10.2012. Реализовано информисање Ученичког парламента о програму ПО на јавном 

часу презентована презентација о програму ПО где су се ученици у једном делу 

информисали о самом програму у пет корака. Јавни час ''Уметност руши зидове'' 

 10.10.2012. Реализована је имплементација програма ''Професионална оријентација на 

преласку у средњу школу''  на Наставничком већу. На поменутој седници су усвојене 

следеће ставке које су презентоване: 

☺ Писмо министра;  

☺ Кључне компентенције и слика савременог света рада; 

☺ Професионална оријентација на преласку ка средњој школи;  

☺ АКЦИОНИ ПЛАН ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ; 

☺ ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА СЕДМИ; 

☺ ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД;  

☺ Сагласност за родитеље. 
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 Директорка је наредних дана  информисала Савет родитеља и Школски одбор о овом 

прграму. 

 19/20/21.10.2012. Присуство семинару ''Менторство у примени програма професионалне 

оријентације'' чланова Тима (МЕНТОРСКА ОСНОВНА ШКОЛА) и овом приликом Тим је 

проширен: Јулијана Кинкела, Љиљана Пауновић, Татјана Чубрило Јовановић, Лидија 

Наглић и Ирена Мучибабић. 

 Реализован Први менторски састанак школских тимова за ПО у ОШ''Светозар Милетић'' у 

Земуну где смо размењивали искуства и утврђивали смернице за даљи рад. Значајно је 

истаћи да овај програм има потешкоће у реализацији јер превише часова је обихваћено 

програмом.. 

 26.12.2012. Реализована фокус група у 

гимназији ''Свети Сава''. На иницијативу 

Грађанских иницијатива, а посредством 

Педагошког друштва имала сам пролику да 

неколико ученика наше школе прикључим 

фокус групи која је реализована у 

гимназији, а сам садржај фокус групе везан 

је за утврђивање позитивних и негативних 

страна школског система. Овом приликом 

ученици који планирају да упишу гимназију 

су били послати на ову Фокус групу како би 

посету искористили и за информисање о 

самој гимназији. Повратна информација од 

организатора била је позитивна.  Ученици 

Никола Пребирачевић, Тања Ковач, Вања 

Бјелајац и Наташа Раић су учествовали у 

фокус групи. Психолог школе преузела је 

обавезу да поменуте ученике води на 

активност. Фокус грпа трајала око  три сата. 

 27.12.2012. Реализован састанак  са 

одељењским старешинама осмог разреда 

око имплементације програма ПО. 

Договорено како да се реализују часови и 

на који начин пратити временску динамику. 

Дата упутства за реализацију часова ПО, 

где је договорено да педагог одржи по 

један/два часа како би одељењске 

старешине могле имплементирати програм 

ПО у своје часове. 

 23.01.2013.Представници средње школе ДР 

Коста Цукић су презентовали своју школу 

ученицима осмог разреда. У презентацији 

учествовао и педагог школе. 

 Од јануара 2013. Почеле су припреме за 

реализацију Сајма средњих школа ''Путеви 

каријере. 

 24.01.2013. Све школе на општи су 

27.01.2013. 

ОСНОВНА ШКОЛА 

''22.октобар'' 

Сурчин 

 

У СУСРЕТ САЈАМУ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

У ОШ ''22.ОКТОБАР''  У СУРЧИНУ СРЕДИНОМ 

АПРИЛА РЕАЛИЗОВАЋЕ  САЈАМ СРЕДЊИХ 

ШКОЛА 

 

 

Колико је професионално усмеравање ученика у 

избору будуће професије веома важна ствар данас 

увиђају све више не само  стручни сарадници, 

наставници, учитељи него и ученици родитељи, као и 

шира јавност. Добар избор средње школе, факултета, 

професије један је од услова квалитетног живота 

сваког појединца. У вртлогу нестабилних друштвених 

односа, транзиције, развоја науке и технике, избор 

средње школе, односно будуће професије за једног 

основца постаје све теже и теже. Професионално 

информисање ученика у оквиру самог програма 

професионалне орјентације олакшаће ученицима 

завршних разред процес доношења одлука о избору 

средњих школа, јер се могу упознати са реалним 

могућностима образовања и запошљавања. 

У циљу пружања подршке на пољу професионалног 

информисања ученицима завршних разреда основне 

школе, Тим за професионалну орјентацију 

ОШ''22.октобар'' у Сурчину организоваће Сајам 

средњих школа.  Као и све школе у Србији и основне 

школa ''22.октобар'' у Сурчину реализују програм 

''Професионална оријентација на прелазу у средњу 

школу''. Шест основношколских институциуја које се 

налазе у општини Сурчин: ОШ''Вук Караџић''–

Сурчин, ОШ''Вожд Каражорђе''-Јаково, ОШ ''Стецан 

Сремац''-Добановци, ОШ'' Душан Вукасовић Диоген''-

Бечмен, ОШ''Бранко Радичевиоћ''-Бољевци и 

ОШ''22.октобар''-Сурчин, активно сарађују и 

размењују информације на многим пољима васпитно-

образовног рада, па и на пољу професионалног 

усмеравања ученика за избор средње школе. Како је 

наша Школа изабрана за менторску основну школу, 

поменутом  активношћу планирамо да обухватимо све 

уенике завршних разреда основних школа са 
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обавештене да се припрема Сајам средњих 

школа у Сурчину. 

 27.01.2013. Обавештене менторке  менторке 

Горана Вукић и Бранка Покрајац о Сајму 

средњих школа. 

 06.02.2013. Са наставницом ликовне 

културе договорене реализације часова '''Ја 

за десет година'', где ће деца радити радове 

на тему ''Ја за десет година'' слободном 

техником и своје визит карте. 

 28.02.2013. Педагог информисао све 

заинтересоване дечаке о упису у Војну 

гимназију. Укупно 20 заинтересованих 

дечака осмог разреда присуствовало овом 

часу где су добили упутства шта, где и на 

који начин до Војне гимназије. 

 01.03.2013. Татјана Чунрило Јобвановић 

идентификовала ученике који желе да буду 

чланови врњачког тима за ПО. 

 01.03.2013. Одржана обука Вршњачког 

Тима за по од стране педагога, где је у 

оквиру часова направљена фејс бук 

страница НАША ПРОФЕСИОНАЛНА 

ОРИЈЕНТАЦИЈА. Кординатори Лука Јелић 

и Никола Опачић ученици седмог и осмог 

разреда. 

територије Сурчина. Ово ће бити прилика да се на 

једном месту окупе средње школе које ће 

презентовати образовне профиле, информисати 

ученике, родитеље и просветне раднике о 

најзначајнијим информацијама на пољу 

професионалног усмеравања ученика. Представници 

средњих школа имаће прилику и да медијски 

презентују своју школу, јер смо планирали  промоцију 

средњих школа на штандовима и кроз интерактива 

предавања. Планирана активност  омогућиће додатно 

информисање и усмеравање ученика осмог разреда у 

избору будуће средње школе, али и давању смерница 

за перманентно образовање сваког појединца. Избор 

средњих школа које ће бити позване на Сајам средњих 

школа извршиће се током марта месеца у сарадњи са 

ученицима осмог разреда и свим школама на 

територији општине. 

Тим за професионалну оријентацији ОШ''22.октобар'' 

планира организацију Сајма средњих школа у суботу 

12.04.2013. када  ћемо угостити представнике средњих 

школа, ученике, родитеље, просветне раднике, 

сараднике, али и медије који буду  били 

заинтересобвани за учешће на сајму презентујући 

своје професије. 

 

 

 

 

Координатор Тима за професионалну оријентацију 

Ирена Мучибабић, педагог ОШ''22.октобар'' Сурчин 

 

 

 01.03.2013. Са школским стоматологом договорена презентација занимања стоматолог и 

зубни техничар током систематског прегледа ученика седмог и осмог разреда. 

 04.03.2013. Урађена медијска промоција фејсбук странице НАША ПРОФЕСИОНАЛНА 

ОРИЈЕНТАЦИЈА од стране ученика чланова Вршњачког тима. 

Детаљније о активностима Тима за ПО можете погледати на фејс 

страници:https://www.facebook.com/pages/Nasa-profesionalna- orijentacija/141938559308327?id=141938559308327&sk=photos_stream 

 

     
 

Са радионица Вршњачког тима ОШ''22.октобар'' у Сурчину 

 

https://www.facebook.com/pages/Nasa-profesionalna-%20orijentacija/141938559308327?id=141938559308327&sk=photos_stream


Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију 2012/2013. 
 

|  

 

5 

    
 

    
 

Активности вршњачког тима на припремама за Сајам средњих школа ''Путеви каријере'' 

 

 13.03.2013. Психолог школе, Тамара Ђорђевић упутила је пет ученика на праксу- реалне 

сусрете у Средњу школу за естетику стил и културу тела (Таља Ковач 8/2,Реодор Винчић 

8/2, Лука Димић 8/3, Маријана Дангубић 8/2 и Исидора Пајчин 8/1). Ученици ће наредних 

неколико дана одлазити на праксу у ову  школу и упознати се са свим занимањима која су 

заступњена у школи, а у некима ће се опробати. 

 15.03.2013. Обједињен списак свих школе које треба позвати на сајам ''Путеви каријере'' 

после скрининга  у свим одељењима осмог разреда и допуне од стране других школа на 

општини. 

 

 18.03.2013. Успостављен контакт са 

Рајком Велагом из Канцеларије за 

младе Сурчина око учешћа у ПО. 

 25.03.2013. Одржана општинска 

секција стручних сарадника на којој су 

стручним сарданицима предочене 

активности на Сајму средњих школа. 

 25.03.2013. Менторке и Инвентива 

обаврештене о Сајму и о каталогу 

услуга тачније о радионицама: 

1. Радионица ''Екскуриза у функцији 

САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

''ПУТЕВИ КАРИЈЕРЕ'' 
Сајам средњих школа ''Путеви каријере'' 

реализован је у ОШ ''22. октобар'' у Сурчину. Од 

47 позваних средњих школа учешће у сајму узело 

је 22 средње школе, 70 наставника и око 45 

ученика средњих школа. Око 500 ученика 

завршних разреда основних школа са територије 

општине Сурчин посетило је Сајам. У самој 

организацији Сајма учествовало је 12 наставника, 
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професионалног усмеравања 

ученика 

2. Радионица  ''Организација сајма 

средњих школа'' 

3. Радионица ''Наша професионална 

оријентација-фејсбук страница'' 

 25.03.2013. Психолог Тамара је 

направила плакат за сајам. 

 
 Током марта се радило на 

радионицама ПО , али  свакодневно се 

одржавала  фејсбук странице НАША 

ПРОФЕСИОНАЛНА 

ОРИЈЕНТАЦИЈА. 

 28.03.2013. Део седнице НВ посвећен 

Сајму средњих школа и организацији 

као и подели задужења за реализацију. 

 27.03.2013. Свим средњим школама 

прослеђен допис за учешће на Сајму 

средњих школа.  

 27.03.2013. Прослеђене позивнице 

Савету родитеља, Школском одбору, 

представницима општине, Завода, 

Школске управе, Инвентиве, општине, 

Министарства, ... 

 Током марта прављен детаљни 

распоред око организације сајма, 

подела задужења, договор са 

ученицима око подршке, ИД картице, 

дочека гостију, подела интерних 

сертификата, рад кухиње, послужење, 

безбедност, комуникација, ... ИНФО 

ПУЛТ, ОБАВЕШТАВАЊЕ ... 

 01.04.2013. Упућена молба  од стране 

стручних сарадника из ОШ''22.октобар'' из 

Сурчина и око 30 ученика седмог разреда. Сајам  

су посетили и 15 наставника и стручних сарадника 

из основних школа општине Сурчин.  

 

 
Сајам средњих школа ''Путеви каријере'' у ОШ 

''22.октобар'', у Сурчину 

Очекивали смо већи одзив средњих школа. 

Значајно је истаћи да школе  за које су деца била 

највише заинтересована нису узеле учешће у 

Сајму, па су ученици остали ускраћени за низ 

информација о смеровима и образовним 

профилима који се нуде у гимназијама, 

економским и правнопословним школама. 

Евалуација Сајма је показала да су школе, које се 

нису представиле,  већем броју ученика 

интересантне и  већ детектоване као избор за даље 

школовање. 

Очекивали смо већи одзив родитеља. Груба 

процена  иде у прилог чињеници да је само око 

педесет родитеља посетило Сајам. Напомињем, да 

су сви ученици осмих разреда, путем флајера који 

су им уручени, обавештени да се Сајам организује 

за ученике и родитеље. При организацији 

размишљали смо и о радном времену родитеља, па 

смо сајам организовали од 16.00 до 20.00 часова,  

како би омогућили родитељима да са својом децом 

посете ову манифестацију. 
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педагога општини  за финансијску 

подршку у организацији Сајма. 

 01.04.2013. Упућена молба полицији 

за учешће на Сајму у функцији 

едукатора и обезбеђивања 

манифестације. 

 04.03.2013. Договор са фотографом 

око штампања плаката за Сајам 

средњих школа. 

 04.03.2013. Контакт са Канцеларијом 

за младе око учешћа на Сајму и 

договор око презентације активности. 

 07.04.2013. Педагог је израдио 

интерне сертификате, позивнице за 

сајам које ће се лично или путем 

поште уручити сарадницима, као и 

анкетне листиће и позивнице за 

ученике и родитеље за све школе на 

општини. 

 08/09/10/11.03.2013. Припрема 

материјала за Сајам-копирање. 

 10.04.2013. Љиљана Пауновић члан 

Тима,  учествује на ФОРУМУ ПО у 

ИНВЕНТИВИ. 

 10.04.2013. Договор око организације 

Сајма са ученицима и наставницима и 

припрема ентеријера за Сајам средњих 

школа ''Путеви каријере''. 

 11.04.2013. Договор око организације 

Сајма са ученицима и наставницима, 

припреме ентеријера за Сајам средњих 

школа . Реализована радионица 

''Организација сајма ''Путеви 

каријере''. 

 12.04.2013. РЕАЛИЗАЦИЈА САЈМА 

СРЕДЊИХ ШКОЛА''ПУТЕВИ 

КАРИЈЕРЕ'' 

 26.04.2013. Медијска презентација 

ВРШЊАЧКОГ ТИМА ЗА ПО коју је 

реализовао ТВ Сурчин. О репортажи 

обавештени сви чланови Вршњачког 

тима и Тима за ПО. У презентацији 

Вршњачког тима учествовали  

ученици: Лика Димић 8/3, Тања Ковач 

8/2, Анита Јаношевић 7/2, Јована 

Николић 7/1. 

 Реализована и радионица ''Екскурзија 

  

  

 
Атмосфера са Сајма средњих школа у Сурчину 
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у функцији професионалног 

усмеравања ученика на екскурзији 

ученика седмог разреда. Радионицу 

реализовале одељењске старешине: 

Татјана Чубрило Јовановић, Лидија 

Наглић, Љиљана Пауновић. 

 
 

 

            

Реални сусрети на екскурзији: Екскурзија 

у функцији професионалног усмеравања 

ученика 

 

 Током маја 2013. Од стране педагога 

школе извршене су  евалуације 

радионица које ће се наћи у Каталогу 

услуга ПО. Подаци добијени кроз 

евалуацију дати су табелама даље у 

тексту по свакој реализованој 

активности. 

 
 

Средње школе су се презентовале   

и кроз практичне активности 

Пре организације сајма извршен је скрининг 

интересовања ученика осмог разреда за средње 

школе. На основу добијених података извршено је 

идентификовање средњих школа које ће бити 

позване на сајам. Позив је упућен на 47 е-маил 

адреса средњих школа. Значајно је истаћи да се 

гимназије и економске школе нису одазвале 

позиву у великом броју. Позвали смо шест 

гимназија од којих су се само две одазвале позиву 

(Девета гимназија и  Гимназија из Обреновца). Од 

пет економских и правнобиротехничких школа 

учешће у саму узела је само Правнопословна 

школа. 

Ученици и родитељи су вредновали избор 

средњих школа које су биле на Сајму. Значајно је 

истаћи, да се уочава незадовољство због одсуства 

неких школа, за које постоји велико интересовање. 

Овом приликом родитељи и ученици су 

попуњавали анкетни листић који је био у функцији 

евалуације сајма средњих школа, а свим 

просветним радницима подељени су интерни  

срртификати  за учешће на ''Сајму''. Укупно 270 

ученика и родитеља је попунило анкету, а 

подељено је више од 90 интерних сертификата. 

 

Наставници и стручни сарадници који су 

учествовали у организацији и реализацији Сајма: 
1. Ирена Мучибабић, педагог школе, 

2. Татјана Чубрило Јовановић, наставник историје; 

3. Љиљана Пауновић, наставник француског језика; 

4. Лидија Наглић, наставник енглеског језика; 

5. Тамара Ђорђевић, пихолог школе; 

6. Бојана Милијашевић, наставник разредне наставе; 

7. Мирјана Јандрић, наставник музичке културе; 

8. Јелена Димић, наставник музичке културе; 

9. Босиљка Милинковић, наставник математике; 

10. Светлана Јовановић, наставник српског језика; 

11. Јулијана Кинкела, наставник физике; 

12. Бранка Селаковић, директор школе. 



Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију 2012/2013. 
 

|  

 

9 
 

 
 

УСЛУГА 

Пун назив услуге:          
''ЕКСКУРЗИЈА У ФУНКЦИЈИ  

ПРОФЕСИОНАЛНОГ УСМЕРАВАЊА УЧЕНИКА'' 
Практично упознавање са светом рада и занимања кроз реализацију екскурѕија, 

једнодневних и полудневних излета ученика седмог и осмог разреда 

 

Време реализације:    датум  :     18.04.2013.                        Трајање: Планирано  90 мин. а реализовано у 45 минута  

Број  чланова вашег тима који су били директно укључени у реализацију услуге: три 

Да ли је услуга реализована у складу са детаљним описом садржаја и активности услуге? (Заокружити  један одговор.)    а) ДА, 

у потпуности;   б) ДА, углавном;   в) ДА, делимично;   

Уколико је дошло до одступања у реализацији у односу на планирану услугу, опишите их:  

Сама услуга није могла да се реализује у планирамом облику из више разлога: 

1. Пре реализације екскурзије нисмо могли договорити мењање зацртане маршуте са агенцијом; 

2. На часовима  одељењског старешинства радионица се реализовала у измењеном облику, јер за овакву врсту радионице 

потребно је размишљати још у септембру месецу када се доноси Годишњи програм и план рада школе у који би требало 

имплементирати план екскурзије у функцији професионалног усмеравања и информисања; 

3. На радионици се ставио акценат на реалне сусрете који су се могли остварити као :кустос, туристички водич и возач 

аутобуса. 

4. Задужили смо и наставнике који би контактирали директора хотела за реализацију реалних сусрета у хотелу: кувар, 

конобар, посластичар, ... 

Сама радионица је замишљена тако да се унапред  планира сваки корак. Уовом случају нисмо могли мењати постојећи план, али од 

следеће године када смо и размишљали  о реализацији, ова радионица ће бити остварена у пуном обиму. Иако се може одступити од 

појединих делова радионице, битно је да циљ остане непромењен и да се остваре реални сусрети иако деца/ученици нису 

заинтересована за та занимања. Кроз реалне сусрете  они се оспособљавају за квалитетнији избор будућег позива. На овај начин 

појединац може да потврди свој став;''Ово занимање није за мене''. 

Услуга је и замишљена  тако да се реализује од следеће школске године, и сада је реализована у измењеном облику.. 

Проблеми током реализације услуге: Очекивани. Јер овакву радионицуу могуће је реализовати само ако се унапред планира 

екскурзија која је у функцији професионалног усмеравања и информисања кроз реалне сусрете. Значи Годишњим планом и 

програмом рада школе који се усваја до 15.09. треба  планирати екскурзије, излете... који су у функцији ПО. 

Добре стране реализације услуге: Иако је услуга планирана за следећу годину она се реализовала у једном делу, јер су  детектована 

занимања са којим аје било могуће организовати реалне сусрете. 

 

КОРИСНИЦИ УСЛУГЕ 

Корисници услуге су били (обележити све тачне одговоре):  а) професионалци/ке;   б) млади основно-школског узраста;    в) 

наставници   

Број корисника:            ; од тога мушког пола:          ; женског пола:         

Да ли је било корисника из осетљивих група:    Да      

Ако је одговор ДА, наведите из којих група:  

1. Ромска популација; 

2. Ученици који имају потешкоће у усвајању наставног план аи програма; 

3. Ученици који имају проблема са дисциплином и усвајањем правила понашања укључени су у Тим ѕа ПО. 

Број корисника по свакој групи:  

1. 7 ученика  на радионицама (3 ученика учествовала у реалним сусретима); 

2. 1 ученик учествовао у радионици; 

3. 2 ученика у радионици (2 ученика  учествовала у реалним сусретима). 

Назив/врста институције из којe je већинa корисника:             ОШ''22.октобар'' Сурчин 

 

ЕВАЛУАЦИОНИ ЛИСТОВИ УСЛУГЕ 

Број евалуационих листова услуге попуњених од стране корисника:  31  (3 наставника и 28 ученика) 

Оцене које је услуга добила на евалуационом листу:    

1. Процени аспекте оценама од 1 до 5:  Средња оцена* аспеката: 
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1.  Занимљивост  4.19 

2.  Корисност за професионалну оријентацију  3.77 

3.  Развијање практичних вештина корисника   3.74 

4.  Развијање знања корисника  4.55 

5.  Активно укључивање корисника   3.93 

6.  Применљивост на друге аспекте живота и рада   3.93 

Средња оцена укупно: 4.02   

2. Да ли бисте нешто променили у услузи?  

Потврдних одговора: 7 или 22,58%         

Негативни одговори:  24  или 77,42%.  

      Анкетирани би променили: 

 Бољи хотел, како би се реализовали реални сусрети. /Ф2 

 Мање обилазака знаменитости./Ф2 

 Да буде занимљивије. /Ф1 

 Посета неком конкретном предузећу./Ф2 

3. Шта је било посебно добро: 

 И на екскурзијама сазнајемо нешто ново о занимањима./Ф4 

 Све је добро. /Ф2 

 Сазнајемо како се  школовати за одређена занимања./Ф2 

 Практично и корисно. /Ф2 

 Дружење./Ф1 

 Све је било занимљиво./Ф3 

 Спојени су историја и занимања људи./Ф1 

 Добра организација./Ф1 

4. Да ли бисте пријатељици/љу препоручили ову услугу? Проценат: 

                        Потврдних одговора: 25 или 80,65%           

                        Негативних: 6 или 19,35. 

5. Коментари и сугестије: 

 Испитати више људи/више реалних сусрета. /Ф2 

 Било је добро./Ф2 

 Да екскурзије трају дуже због реалних сусрета. /Ф2 

 

НАПОМЕНА 

Сама радионица је требала да омогући имплементиране ПО у обавезне садржаје екскурзија и излета од првог до осмог разреда. 

Предлог је да ово треба да буде пракса у наредним годинама које долазе, да би за неколико година циљ саме екскурзије/излета  

обухватио и  професионално усмеравање ученика свих разреда основне школе кроз реалне сусрете. Документованје реалних 

сусрета видео снимцима омогућава прављење ''БАЗЕ РЕАЛНИХ СУСРЕТА'' која ће бити база добрих информација добијених од 

професионалаца/експерата. 
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УСЛУГА 

Пун назив услуге:                  ''НАША ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА''  

Израда и одржавање Facebook странице намењене професионалном 

усмеравању и информисању ученика завршних разреда основне школе 

 

 

Пружалац услуге:                                       Чланови Тима за професионалну орјентацију  ОШ''22.октобар'' Сурчин 

Седиште пружаоца услуге:   место:   Сурчин                                         општина:  Сурчин, Београд 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГЕ                                                                           

Назив институције у којој  се услуга реализовала: ОШ''22.октобар'' Сурчин 

Место реализације: Сурчин      Општина: Сурчин, Београд             

Време реализације:    датум  : 01.03.2013.                                                                 Трајање: 90 минута  

Број  чланова вашег тима који су били директно укључени у реализацију услуге: пет 

Да ли је услуга реализована у складу са детаљним описом садржаја и активности услуге? (Заокружити  један одговор.)    а) ДА, 

у потпуности;   б) ДА, углавном;    

Уколико је дошло до одступања у реализацији у односу на планирану услугу, опишите их:  

Радионица је организована са већим бројем ученика и мањим бројем наставника (28 ученика и два наставника). Радионица је око 

80% реализована у изворном облику. Идеја за овакву радионицу потекла  је од ученика који су чланови вршњачког тима за ПО. 

Ѕбог великог броја учесника није се могла испоштовати зацртана динамика. 

Проблеми током реализације услуге:  

Није било проблема, само је потребно да буде мањи број ученика како би се динамика радионице испоштовала. 

Добре стране реализације услуге: На једном месту могу се сместити  најважније информације које ученику могу помоћи да донесе 

праву одлуку о избору средње школе и својој каријери. 

 

КОРИСНИЦИ УСЛУГЕ 

Корисници услуге су били (обележити све тачне одговоре):  а) професионалци/ке;   б) млади основно-школског узраста;     

Број корисника:  30          ; од тога мушког пола:    13    ; женског пола:        17 

Да ли је било корисника из осетљивих група:    Да      

Ако је одговор ДА, наведите из којих група:  

4. Ромска популација; 

5. Ученици који имају потешкоће у усвајању наставног план аи програма; 

6. Ученици који имају проблема са дисциплином и усвајањем правила понашања укључени су у Тим ѕа ПО. 
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Број корисника по свакој групи:  

4. 3 ученика у радионици (око 20 посећује страницу) 

5. 0 ученика (2 ученика посећује страницу) 

6. 2 ученика у радионици (4 ученика посећује страницу) 

Назив/врста институције из којe je већинa корисника:             ОШ''22.октобар'' Сурчин 

 

ЕВАЛУАЦИОНИ ЛИСТОВИ УСЛУГЕ 

Број евалуационих листова услуге попуњених од стране корисника:  30  (2 наставника и 28 ученика) 

Оцене које је услуга добила на евалуационом листу:    

 

 

1. Процени аспекте оценама од 1 до 5:  Средња оцена* аспеката: 

 

7.  Занимљивост  4.16 

8.  Корисност за професионалну оријентацију  4.27 

9.  Развијање практичних вештина корисника   3.63 

10.  Развијање знања корисника  4.17 

11.  Активно укључивање корисника   3.90 

12.  Применљивост на друге аспекте живота и рада   3.86 

Средња оцена укупно: 4.00   

2. Да ли бисте нешто променили у услузи? Проценат: 

Потврдних одговора: 6 или 20.00%         

Негативни одговори:  24  или 80.00%.  

      Анкетирани би променили: 

 Више информација о школама, бодовима, поставити сајтове свих школа.... /Ф5 

 Информације да буду занимљивије и оригиналније./Ф2 

3. Шта је било посебно добро: 

 Квалитетне и поуздане  информације, све на једном месту о ПО./Ф6 

 Занимљиви су линкови за сајтове школа. /Ф2 

 Поруке са фотографијама. /Ф2 

 Видео снимци. /Ф2 

 Све је добро. /Ф2 

 Редовне објаве ./Ф2 

 Практично и корисно. /Ф1 

 За сваког по нешто./Ф2 

 Има и нас ,наших фотофрафија и активности./Ф2 

 Добре препоруке за посете другим страницама, линковима./Ф2 

 Добра организација./Ф1 

4. Да ли бисте пријатељици/љу препоручили ову услугу? Проценат: 

                        Потврдних одговора: 30 или 100%           

                        Негативних: 0 или 0%. 

5. Коментари и сугестије: 

 Добра активност. /Ф2 

 Корисно./Ф2 

 Страница је занимљива. /Ф2 

 Страница је супер, само ставити више информација./Ф5 

 Можеш сазнати шта ти добро иде../Ф1 

 Администратори су ''cool''./Ф1 
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УСЛУГА 

Пун назив услуге:                                     ''ПУТЕВИ КАРИЈЕРЕ'' 

Упознавање са образовним профилима и подручијима рада кроз организацију Сајма средњих школа  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГЕ                                                                           

Назив институције у којој  се услуга реализовала: ОШ''22.октобар'' Сурчин 

Место реализације: Сурчин      Општина: Сурчин, Београд             

Време реализације:    датум  :    26. 03.2013.                                                       Трајање:  90 минута  

Број  чланова вашег тима који су били директно укључени у реализацију услуге: сви чланови Тима  за ПО  

Да ли је услуга реализована у складу са детаљним описом садржаја и активности услуге? (Заокружити  један одговор.)    а) ДА, 

у потпуности;     

Уколико је дошло до одступања у реализацији у односу на планирану услугу, опишите их:  

Проблеми током реализације услуге: Без проблема. 

Добре стране реализације услуге: Заједничким радом наставника и ученика планира се организовање важног догађаја који је 

едукативног карактера за све који буду присуствовали сајму. Ученици кроз овакву радионицу процењују своје способности и на 

основу њих преузимају одговорност. 

 

КОРИСНИЦИ УСЛУГЕ 

Корисници услуге су били (обележити све тачне одговоре):  а) професионалци/ке;   б) млади основно-школског узраста;    

У радионици: 

Број корисника:    35        ; од тога мушког пола:    16      ; женског пола:   19      

Да ли је било корисника из осетљивих група:    Да      

Ако је одговор ДА, наведите из којих група:  

7. Ромска популација; 

8. Ученици који имају потешкоће у усвајању наставног план аи програма; 

9. Ученици који имају проблема са дисциплином и усвајањем правила понашања укључени су у Тим ѕа ПО. 

Број корисника по свакој групи:  

7. 5 у радионици  (око 50 на Сајму); 

8. 2 у радионици (око 20 на Сајму); 

9. 1 у радионици (око 15 на Сајму). 

Назив/врста институције из којe je већинa корисника:             ОШ''22.октобар'' Сурчин 

 

Број евалуационих листова услуге попуњених од стране корисника:  31  (2 наставника и 29 ученика) 

Оцене које је услуга добила на евалуационом листу:    

 

1. Процени аспекте оценама од 1 до 5:  Средња оцена* аспеката: 

1.  Занимљивост  4.63 

2.  Корисност за професионалну оријентацију  4.70 

3.  Развијање практичних вештина корисника   4.10 

4.  Развијање знања корисника  4.42 

5.  Активно укључивање корисника   4.20 

6.  Применљивост на друге аспекте живота и рада   4.18 

Средња оцена укупно: 4.37   

2. Да ли бисте нешто променили у услузи?  

Потврдних одговора: 5 или 16.13%         

Негативни одговори:  26  или 83.87%.  

      Анкетирани би променили: 

 Организовао бих ван школе. /Ф1 

 Разгас за боље информисање ученика./Ф1 

 Боља организација. /Ф1 

 Волели би да су се гимназије и економске школе одазвале у већем броју./Ф2 

3. Шта је било посебно добро: 

 Много добрих школа./Ф9 

 Добре информације. /Ф3 

 Дежурни ученици. /Ф2 
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 Практично представљање школа./Ф1 

 Добра организација./Ф4 

 Све је било одлично./Ф2 

4. Да ли бисте пријатељици/љу препоручили ову услугу? Проценат: 

                        Потврдних одговора: 31 или 100%.          

                        Негативних: 0 

5. Коментари и сугестије: 

 Корисно и лепо. /Ф2 

 Гимназије и економске школе би требало да узму учешће у већем броју./Ф6 

 Ученици су били одлични. /Ф2 

 Организација је била добра. /Ф5 

 

КОМЕНТАРИ И СУГЕСТИЈЕ односе се на резултате које смо добили нашом евалуацијом 

Користили смо евалуационе листиће на Сајму средњих школа које смо планирали самом радионицом. Учесници су одговарали на 

три питања затвореног и једно питање отвореног типа. Укупно 270 учесника је попунило евалуционе листиће. Резултати  говоре да 

оваква активност је значајна за професионално усмеравање ученика: 

1. Организација сајма ''Путеви каријере'' оцењена је од стране 270 ученика и родитеља и око 20 наставника. Питање је 

вредновано оценом од 1 до 5. Укупно 270 анкетираних оценило је сајам оценом 4,32.   

2. Ученици и родитељи су вредновали избор средњих школа које су биле на Сајму. Значајно је истаћи, да се уочава 

незадовољство због одсуства неких школа, за које постоји велико интересовање. Питање које се односи на избор средњих 

школа вредновано  је оценом од 1 до 5. Укупно 270 анкетираних избор средњих школа процењује са оценом 4,02. 

3. Учесници сајма  процењивали су и лично задовољство због посете Сајму средњих школа оценом од један до пет. Њих 270 

анкетираних проценило је своје задовољство због посете сајму оценом 4,27. 

4. Сви који су попуњавали анкету имали су могућност да прокоментаришу Сајам средњих школа. Од 270 анкетираних 166  

(61,48%) ученика и родитеља је оставило свој коментар. Анализа је показала да: 

☺ 108 анкетираних, односно 65,06% који су оставили свој коментар износе позитиван став о самој манифестацији (неки од 

позитивних ставова дати су у табели бр.4); 

☺ 30 ученика и родитеља сматра да смо требали позвати већи број школа и то гимназије и економске; 

☺ 8 анкетираних сматра да смо требали боље организовати Сајам; 

☺ 5 ученика/родитеља сматра да оваква манифестација треба да се организује сваке године; 

☺ 2 ученика су незадовољна, јер  су очекивала да се на сајму појави Полицијска академија и Војна гимназија; 

☺ Два ученика/родитеља сматрају да је на Сајму требала ба буде већа посећеност од стране родитеља; 

☺ Једна особа сматра да приватне школе не треба звати на овакву манифестацију; 

☺ 10 анкетних листића било  је са неприкладним садржајем. 

ПОЗИТИВНИ КОМЕНТАРИ 

☺ Феноменална  организација. 
☺    Корисно је. 

☺    Најбољи сте! 

☺    Супер сајам! 

☺    Екстра. 

☺    Супер је. 

☺    Лепо је. 

☺    Корисно је. 

☺    Добра организација. 

☺    Хвала домаћинима. 

☺    Свака част. 

☺    Веома сте љубазни. 

☺    Дивни сте. 

☺ За сваког има по нешто. 
☺    Одушевљена сам. 

☺    Идеја је одлична. 

☺    Немам речи. 

☺    Едукативно. 

☺    Занимљиве су школе. 

☺    Обрадовала сам се чим сам ушла у школу. 

☺    Хвала Вам што нам помажете. 

☺    Дивно је. 

☺    Волим Вас. 

☺    Кис. 

☺    Добри наставници и ученици. 

☺ Практично. 

НАПОМЕНА: Да нам је школски разлас био у функцији Сајам средњих школа''Путеви каријњере'' био би за нијансу 

квалитетнији, мада општи утисак је да смо остварили зацртане циљеве, што је евалуација и потврдила. 
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 21.05.2013. Педагог је реализовао родитељски састанак за све родитеље ученика осмог 

разреда. Најзначајније ставке родитељског састанка су: 

o Проблеми са реалним сусретима у професионалном усмеравању ученика; 

o Реализација Сајма средњих школа ''Путеви каријере'' 

o Бодовање за упис у средњу школу; 

o Клаендар  активности око уписа у средње школе; 

o Додатни бодови за ученике који су освојили награде на републичким такмичењима; 

o Тесту професионалног информисања који је радила психолог Тамара Ћорђевић; 

o Фејсбук страници Наша професионалана оријентација која функционише као 

подршка ученицима у избору средњих школа; 

o Упису у школе за таленте и календрау уписа; 

o Како израчунати бодове за упис у средње школе; 

o Листи жеља и начину попуњавања; 

o Информисање о   средњим школама; 

o Дану отворених врата у  Земској гимназији. 

 24.05.2013. Педагог школе је  презентовао Евалуацију сајма средњих школа ''Путеви 

каријере'' пред начелницима и саветницима школских управа као пример добре праксе. 

 

 

САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

''ПУТЕВИ КАРИЈЕРЕ'' 

Евалуација 
 

Сајам средњих школа ''Путеви каријере'' реализован је у ОШ ''22. октобар'' у Сурчину. Од 47 позваних средњих школа учешће у 

сајму узело је 22 средње школе, 70 наставника и око 45 ученика средњих школа. Око 500 ученика завршних разреда основних 

школа са територије општине Сурчин посетило је Сајам. У самој организацији Сајма учествовало је 12 наставника, стручних 

сарадника из ОШ''22.октобар'' из Сурчина и око 30 ученика седмог разреда. Сајам  су посетили и 15 наставника и стручних 

сарадника из основних школа општине Сурчин.  

 

     
 

Сајам средњих школа ''Путеви каријере'' у ОШ ''22.октобар'', у Сурчину 

 

Очекивали смо већи одзив средњих школа. Значајно је истаћи да школе  за које су деца била највише заинтересована нису узеле 

учешће у Сајму, па су ученици остали ускраћени за низ информација о смеровима и образовним профилима који се нуде у 
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гимназијама, економским и правнопословним школама. Евалуација Сајма је показала да су школе, које се нису представиле,  већем 

броју ученика интересантне и  већ детектоване као избор за даље школовање. 

Очекивали смо већи одзив родитеља. Груба процена  иде у прилог чињеници да је само око педесет родитеља посетило Сајам. 

Напомињем, да су сви ученици осмих разреда, путем флајера који су им уручени, обавештени да се Сајам организује за ученике и 

родитеље. При организацији размишљали смо и о радном времену родитеља, па смо сајам организовали од 16.00 до 20.00 часова,  

како би омогућили родитељима да са својом децом посете ову манифестацију. 

 

     
Атмосфера са Сајма средњих школа у Сурчину 

 

Током трајања сајма, родитељи и ученици  попуњавали  су анкету која је имала три питања затвореног и једно питање отвореног 

типа.  

Циљ анкетирања је евалуација активности кроз: 

1. Утврђивање позитивних и негативних ефеката Сајма средњих школа ''Путеви каријере''  и  

2. Утврђивање  смерница за унапређење ове активности у наредном периоду.  

 

       
 

Средње школе су се презентовале  и кроз практичне активности 

 

Организација сајма ''Путеви каријере'' оцењена је од стране 270 ученика и родитеља и око 20 наставника. Питање је вредновано 

оценом од 1 до 5. Укупно 270 анкетираних оценило је сајам оценом 4,32.  У табели и графичком приказу бр.1 дато је вредновање 

анкетираних за сваку вредност/оцену од 1 до 5.  

 

 

Област вредновања 

Оцена 

1 

Оцена 

2 

Оцена 

3 

Оцена 

4 

Оцена 

5 

ПРОСЕК 

Организација сајма 

средњих школа 

''Путеви каријере'' 

 

14 

 

10 

 

24 

 

44 

 

178 

 

4,32 

% 5,18 3,70 8,88 16,30 65,93  

 

Табела бр. 1 Вредновање организације Сајма ''Путеви каријере ''  од стране ученика и родитеља 
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Графикон бр.1 Вредновање  организације  сајма ''Путеви каријере'' 

 

Пре организације сајма извршен је скрининг интересовања ученика осмог разреда за средње школе. На основу добијених података 

извршено је идентификовање средњих школа које ће бити позване на сајам. Позив је упућен на 47 е-маил адреса средњих школа. 

Значајно је истаћи да се гимназије и економске школе нису одазвале позиву у великом броју. Позвали смо шест гимназија од којих 

су се само две одазвале позиву (Девета гимназија и  Гимназија из Обреновца). Од пет економских и правнобиротехничких школа 

учешће у саму узела је само Правнопословна школа. 

Ученици и родитељи су вредновали избор средњих школа које су биле на Сајму. Значајно је истаћи, да се уочава незадовољство 

због одсуства неких школа, за које постоји велико интересовање. Питање које се односи на избор средњих школа вредновано  је 

оценом од 1 до 5. Укупно 270 анкетираних избор средњих школа процењује са оценом 4,02. У табели и графикону бр.2 наведени су 

подаци који се односе на процену избора средњих школа, које су узеле учешће на сајму. 

 

 

 

Област вредновања 

Оцена 

1 

Оцена 

2 

Оцена 

3 

Оцена 

4 

Оцена 

5 

ПРОСЕК 

Избор средњих школа које су 

узеле учешће на сајму  

''Путеви каријере'' 

 

6 

 

23 

 

48 

 

75 

 

118 

 

4,02 

% 22,22 8,52 17,77 27.78 43,70  

 

Табела бр. 2  Оцене ученика и родитеља за избор средњих школа које су узеле учешће у Сајму средњих школа  ''Путеви каријере ' '  

 

 
 

 

Графикон бр. 2  Процена избора средњих школа од стране ученика и родитеља 

 

 

Учесници сајма  процењивали су и лично задовољство због посете Сајму средњих школа оценом од један до пет. Њих 270 

анкетираних проценило је своје задовољство због посете сајму оценом 4,27. Детаљније  о  личној процени у табели и графикону 

бр.3 
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Област вредновања 

Оцена 

1 

Оцена 

2 

Оцена 

3 

Оцена 

4 

Оцена 

5 

ПРОСЕК 

Лично задовољство због посете 

Сајму средњих школа 

 

11 

 

15 

 

31 

 

47 

 

166 
4,27 

% 4,07 5,55 11,48 17,41 61,48  

 

Табела бр. 3 Самопроцена личног задовољства због посете Сајму средњих школа 

 

 

 

 
 

Графикон бр.3 Самопроцена личног задовољства због посете Сајму средњих школа 

 

Сви који су попуњавали анкету имали су могућност да прокоментаришу Сајам средњих школа. Од 270 анкетираних 166  (61,48%) 

ученика и родитеља је оставило свој коментар. Анализа је показала да: 

☺ 108 анкетираних, односно 65,06% који су оставили свој коментар износе позитиван став о самој манифестацији (неки од 

позитивних ставова дати су у табели бр.4); 

☺ 30 ученика и родитеља сматра да смо требали позвати већи број школа и то гимназије и економске; 

☺ 8 анкетираних сматра да смо требали боље организовати Сајам; 

☺ 5 ученика/родитеља сматра да оваква манифестација треба да се организује сваке године; 

☺ 2 ученика су незадовољна, јер  су очекивала да се на сајму појави Полицијска академија и Војна гимназија; 

☺ Два ученика/родитеља сматрају да је на Сајму требала ба буде већа посећеност од стране родитеља; 

☺ Једна особа сматра да приватне школе не треба звати на овакву манифестацију; 

☺ 10 анкетних листића било  је са неприкладним садржајем. 

 

ПОЗИТИВНИ КОМЕНТАРИ 
☺ Феноменална  организација. 
☺    Корисно је. 

☺    Најбољи сте! 

☺    Супер сајам! 

☺    Екстра. 

☺    Супер је. 

☺    Лепо је. 

☺    Корисно је. 

☺    Добра организација. 

☺    Хвала домаћинима. 

☺    Свака част. 

☺    Веома сте љубазни. 

☺    Дивни сте. 

☺ За сваког има по нешто. 
☺    Одушевљена сам. 

☺    Идеја је одлична. 

☺    Немам речи. 

☺    Едукативно. 

☺    Занимљиве су школе. 

☺    Обрадовала сам се чим сам ушла у школу. 

☺    Хвала Вам што нам помажете. 

☺    Дивно је. 

☺    Волим Вас. 

☺    Кис. 

☺    Добри наставници и ученици. 

☺ Практично. 

Табела бр.5 Позитивни коментари  су били најзаступљенији у евалуацији Сајма 
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 29.05.2013. Путем интернета  попуњен упитник  који је намењен евалуацији програма 

Професионалне оријентације у Србији. 

 Семинару  Оснаживање младих информисањем о занимањима, каријери и путевима 

образовања  (Кат бр 86)-31.05.-02.06.2013.  присуствовали: Ирена Мучибабић, Лидија 

Наглић, Љиљана Пауновић и Татјана Чубрило Јовановић. 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

 

 

Ми смо школа која је и прошлих година велику пажњу поклањала професионалној оријентацији 

ученика. Ова година је била специфична, јер су се старе и нове активности које су 

имплементиране преплитале и дефинитивно помогле ученицима да реалније сагледају свет рада и 

занимања. Чињеница је да је већи број ученика активно учестовао у програму и увидео важност 

професионалног усмеравања. Један број ученика је немотивисан за ове активности и није 

заинтересован да активно размишља о својој каријери. Пресудна је улога родитеља и наставника 

који спроводе ове активности на то колико ће појединац бити активан и мотивисан. Мишљења смо 

да програм треба започети са имплементацијим нешто касније (новембар, децембар), јер је 

искуство показало да тада ученици почињу више размишљати о својој каријери и избору будућег 

занимања. Наравно постоје проблеми у имплементацији јер нису сви заинтересовамни да овај 

програм имплементирају због чињенице да не виде значај овог програма за опште образовни 

систем и саму  државу Републику Србију. 

Тим  за професионалну оријентацију планира низ активности на пољу ПО од школске 2013/2014. 

што ће кроз израду новог Плана ПО бити конкретизовано од 01.09.2013. 

Глобално гледано ова школска година је ГОДИНА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ, а 

такве треба да нам буду и следеће. 

 

01.07.2013. 

Ирена Мучибабић, координатор Тима за ПО 

 

 

 

 

 


