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Your best quote that reflects your approach… “

То је мали корак за човека, 
један огроман скок за 

човечанство."

NEIL ARMSTRONG
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Професионална оријентација

❑Шта је ПО?

❑Значај ПО и информисање младих људи о каријери

❑Циљна група

❑Оспособљавање младих за избор занимања

❑Процес избора занимања

❑Укључивање родитеља

❑Проток информација
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Професионална оријентација и 
развој кључних компетенција

ЕВРОПСКИ ОКВИР КЉУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 

ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

✓комуникацију на матерњем језику

✓комуникацију на страним језицима 

✓математичке компетенције и основне компетенције у природним наукама и технологији

✓дигитална компетентност

✓учење о начину учења

✓друштвене и грађанске компетенције

✓смисао за иницијативу и предузетништво

✓културна свест и експресија 

4



ЗУОВ РС – МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
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✓Самоспознаја

✓Информисање о занимањима

✓Могућности школовања

✓Реални сусрети са светом рада

✓Одлука о избору занимања

Процес избора занимања
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САМОСПОЗНАЈА
Ко је спознао самог себе и пронашао сопствене 

вредности, лакше ће знати куда иде.

Позабавите се собом и сопственим вредностима.

Шта ме покреће?

Шта су моји снови и жеље?

Шта је самоспознаја?
Као самоспознаје 
означавамо знање које 
имамо о себи , то јест скуп 
ствари које знамо о томе ко 
смо. 

Слободно потражите помоћ од психолога и педагога.
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КАКО ПОЧЕТИ И ОДАКЛЕ КРЕНУТИ?

✓Биографија, ЦВ, порфолио

✓Интервју 

✓Вештине

✓Способности

✓Вредности

✓Интересовања

✓Ауторитет

✓Како учим?-тип учења

✓Прикупљање информација

✓Родитељи и њихова очекивања
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Порфолио, биографија, ЦВ

Портфолио је скуп података и радова, свих постигнућа, остварења, планова, идеја и 

догађања која се желе запамтити и презентирати, комплетно представљање појединца, 

групе или фирме. Значење је могуће извести из чињенице да реч портфолио долази из 

италијанског језика portafoglio што значи “носити папир”.

Шта је ЦВ - радна биографија? “Цурицулум Витае“или “историја живота“ код нас носи 

називе: аутобиографија, резиме, радна биографија итд. На ЦВ треба гледати као на 

сопствени маркетинг документ без којег је данас немогуће наћи посао или упишемо 

школу и факултет који желимо.
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https://www.canva.com/
https://en.wiktionary.org/wiki/portfolio#English


Како написати порфолио?

http://www.cv.rs/
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Сваки ЦВ треба да садржи: личне податке, секције везане за образовање и радно искуство, 

Ваше способности, интересе и друге додатне информације које сматрате важним.

Када пишете биографију, користите Тимес Неw Роман или Ариал фонт и постарајте се да су све 

информације тачне и ажуриране. Реченице морају бити кратке и јасне како би Васа радна 

биографија била што прегледнија. Пре него што предате некоме ваш ЦВ, проверите и 

исправите све правописне грешке.

Шта треба да избегавате при састављању ЦВ-ја: Радна биографија не сме бити превише дуга, 

лоше организована, са граматичким грешкама. Избегавајте реченице које почињу са „Ја“.
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✓Добро написана радна биографија која наглашава ваше квалитете представља вас у 

најбољем светлу.

✓Битно је да ЦВ буде прегледан, јасан, уредан, јасно структуиран и без лажних 

улепшавања-искрен.

✓Обратите пажњу на то коме шаљете ЦВ, којим писмом ће те писати/најлакше је да 

пишете писмом на ком вам је и формулар за биографију послат. У Републици Србији 

званично-пословно писмо је ћирилично.
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Презентовање

✓Представљање порфолија, биографихе ЦВ-ја

✓Интервју за посао-симулација

✓Графикон интересовања

✓Графикон способности

✓Самоспознаја

✓Очекивања

✓Могућности

✓Закључак 

Унети графикон 

интересовања и 

способности/поделити 

у две колоне

Не плашите се очекивања и 

могућности 
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Тестирање

✓Тестирање

✓Тумачење и усклађивање добијених резултата са очекивањима

✓Реални сусрети са школама и занимањима

✓Филмови, презентације, дискусије, разговори са стручњацима
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http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/


Шта радимо са свим резултатима?

❑Добро промислимо

❑Даље истражујемо

❑Разговарамо

❑Постављамо циљеве

❑Промишљамо

❑Записујемо

❑Закључујемо 

15



РОДИТЕЉИ

❑Очекивања родитеља

❑Представљање порфолија детета

❑Интервју са дететом

❑Реалне могућности

❑Закључак и сардања
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Склад свих наших очекивања

УВЕК СВОЈЕ МЕСТО И 

СВОЈЕ ЖЕЉЕ!!!
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ИСПРИЧАЈ СВОЈУ ПРИЧУ

од понуђених слика
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

БУДИМО У 

КОНТАКТУ!

ОЛИВЕРА АМИЏИЋ-педагог

063/535024

pedagog.ibajic@gmail.com;
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