
 

 

НАСТАВА УСМЕРЕНА НА ОСНАЖИВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ИЗБОР БУДУЋЕГ 

ЗАНИМАЊА И ПУТЕВА КАРИЈЕРЕ 

- извештај - 

 

 

 У четвртак, 24. марта 2016, одржан је трећи по реду, стручни скуп 

наставника и стручних сарадника, у амфитеатру Педагошког факултета у 

Јагодини, на тему: Настава усмерена на оснаживање ученика за избор 

будућег занимања и путева каријере. Овом темом настављен је циклус 

стручних скупова који је резултат договора Школске управе у Јагодини, 

Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, колегијума 

директора Основних школа Поморавља и тима за школу вежбаоницу ОШ 

„Рада Миљковић“ из Јагодине, у циљу унапређивања капацитета 

наставника кроз размену примера добре праксе. На стручном скупу су 

учитељи и наставници представљали примере добре праксе у области 

програма професионалне оријентације, као обавезујућујег дела Школског 

програма, како у првом, тако и у другом циклусу образовања.  

 

 Након поздравне речи Снежане Васиљевић, координаторке тима за 

школу вежбаоницу „Рада Миљковић“ из Јагодине, студент Факултета 

педагошких наука Милан Комненовић, је представио свој истраживачки рад  

Професионална оријентација ученика у функцији њиховог даљег образовања, који 

је реализовао уз подршку своје професорке др Илијане Чутурe. Рад обрађује 

мотивацију студената за упис на Факултет педагошких наука, као и врсту 

средње школе из које долазе. Све је говорило у прилог чињеници да је 

доношење одлуке о свом будућем позиву једна од најважнијих животних 

одлука и да зато треба да буде промишљена и заснована како на сазнањима 

о себи, тако и о свету рада и образовања. Да би било тако, професионална 

оријентација, каријерно вођење и саветовање у нашим школама треба да 

оснажи наше младе. Као део уводног излагања било је и излагање 

доценткиње др Биљане Стојановић на тему Професионални иднетитет 

наставника. Ово излагање је наглашавало факторе који доприносе изградњи 

професионалног идентитета наставника.  

 Како млада особа  на путу избора своје будуће школе/занимања треба 

да има подршку не само своје породице и школе, већ целокупне заједнице, 

говорила је Маријана Стевановић, психолог у Националној служби за 

запошљавање, филијала Јагодина. Она је представила Водич за основце, 

приручник НСЗ Србије за помоћ наставницима и ученицима на путу 

избора своје будуће школе/занимања. Овај приручник је доступан у 



електронској форми на сајту Националне службе за запошљавање и користе 

га све основне школе у свом програму професионалне оријентације. 

 О професионалној оријентацији у школама, као обавезном делу 

Школског програма у основној и средњој школи, говорила је Љубица Јокић, 

стручни сарадник у ОШ „Милан Мијалковић“, Јагодина. Значај развоја 

капацитета школе за развијање међупредметних компетенција ученика, 

међу којима и компетенције за предузимљивост и орјентацију ка 

предузетништву, представила је Валерија Живковић, психолог у школи 

вежбаоници „Рада Миљковић“. Са филмом „Реални сусрети у Ради“, 

професорка математике Снежана Марковић, учеснике стручног скупа је 

увела у значај реалних сусрета са светом рада и образовања, када се ученици 

на лицу места и у разговору са представницима занимања упознају са 

занимањем из прве руке. За крај, Весна Манојловић, учитељица, 

представила је тему „Занимања на путу  од њиве до трпезе“ реализовану 

кроз истраживчки рад ученика. 

 Завршну реч, дао је Владимир Станојевић, координатор 

професионалне праксе студената на Факултету педагошких наука, 

најављујући тему за наредни стручни скуп у априлу месецу: Развијање 

еколошке компетенције ученика кроз интегрисан приступ настави. 

 

Тим за школу Вежбаоницу 

ОШ „ Рада Миљковић“ , Јагодина 

 


