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Програм обуке је акредитован у ЗУОВ-у преко 
Центра Инвентива. Обуком су обухваћене

све школе у ВЕТ пројекту и средње стручне 

школе у окрузима у којима YEP спроводи 

своје активности.

Подршку програму обуке пружа Немачка 

организација за међународну сарадњу ГИЗ,

у сарадњи са Центром Инвентива, МПНТР и 

МОС.



Наш циљ: 

радити са ученицима да се подржи њихова транзиција 

у свет рада јер нису добро припремљени!

Основна чињеница:  

Велика стопа незапослености (посебно забрињава 

стопа неактивности младих од 15 до 24 године - 71,2 %)

У тренутку када доносе прве и најважније одлуке у 

погледу своје професионалне будућности  - ми у 

школама им можемо помоћи преко школских тимова 

за КВИС информацијама о:
сагледавању реалног стања

потребама на тржишту рада за поједина занимања

њиховом професионалном идентитету (личним особинама) итд.



Шта све обухвата каријерно вођење, 

саветовање и информисање:

Каријерно вођење – обухвата програме за 

развој каријере, каријерно информисање 

и каријерно саветовање

Каријерно информисање - се односи на 

све информације које су неопходне за 

планирање , припремање и одржавање 

запослености



Каријерно информисање обухвата:

- Опис посла и занимања

- Информације о трендовима запошљвања 

у одређеној области

- Квалификацијама, вештинама и знањима 

неопходним за одређене послове

- Детаље о обукама и курсевима

- Сајмове запошљавања ... 



Каријерним саветовањем се помаже 

појединцима да :

- схвате сопствене вредности, 

интересовања и вештине (самоспознаја)

- упознају професионалне и образовне 

могућности које стоје пред њим 

- на основу прикупљених информација да 

се посвете активностима за реализацију 

каријерних циљева



Да би нам ученици постигли успех у планирању 

сопствене каријере треба да прођу кроз 5 корака : 

1. 

самоспознаја

2. 
Информисање 
о занимањима 

и каријери

3. 

Путеви 
образовања

4.

Реални 
сусрети са 

светом рада

5.

Одлука о 
избору 

занимања



Свесно упознавање и истраживање себе:

•Особина

•Вештина

•Талента

•Жеља

•Интересовања

•Вредности

1. Самоспознаја

Ученици ће кроз наставне и ваннаставне активности, радионице, 
тестове, интроспекцију и саветовање, препознати сопствене 
капацитете, таленте, интересовања, вредности, склоности и 
могућности за жељену школу и занимање.  



2. Информисање о 

занимањима и каријери

•Које информације треба да 
тражим и где?  

•Како да тражим информације? 

•Како да се снађем у мору 
информација?

•Ko може да ми помогне да сазнам 
све што желим ? 

Ученици истражују свет занимања и професија и сазнају која 
занимања постоје, шта све чини једно занимање, која су знања, 
вештине и особине потребне за успешно бављење занимањем и које 
су стварне потребе на тржишту рада. 



3. Путеви образовања
- Која школа испуњава моја ишчекивања?

-Koje образовне профиле има?

-Koje наставне предмете?  Какве услове? 

-Каква је настава? A ваннаставне активности? 

-Где се налази? 

-Шта кажу ђаци о свом школовању? 

-Када могу да посетим школу и распитам се о 
школовању?

-Да ли захтеви школе одговарају мом 
профилу личности и интересованјима?

Ученици се упознају са школама и могућностима за школовање и  
сазнају како изгледа школовање за њихово жељено занимање. 
Поред информисања, у овој фази они опоређују потребно знање са 
својим интересовањима и жељама. 



4. Реални сусрети са светом 

рада

Ученици се упознају са представницима жељених занимања и радним 
окружењем, проводе време у предузећима, распитују се о 
занимањима и потребном школовању, а имају прилику да испробају 
неке радне задатке. У овој фази млади своје жељено занимање 
подвргавају тесту реалности где упоређују своје жеље и могућности са 
реалним светом занимања. 



5. Доношење одлуке о 

школи и занимању

•Сада боље познајем себе и знам шта желим

•Умем да се информишем о занимањима и каријери

•Познајем будућу средњу школу (будући факултет)

•Знам како изгледају занимања, шта се и како ради? 

• Знам како да преиспитам своју одлуку да сам 
сигуран/а у одлучивању. 

Ученици боље познају себе, имају потребне информације, сигурнији су у 
доношење одлука. Добијају специфичне технике и методе за доношење 
одлука, вагање алтернатива и креирање акционих планова. Спремни су да 
акциони план спроведу у дело као и да га мењају и прилагођавају у складу са 
животним околностима. 





https://youtu.be/PFhJZZGHg90

https://youtu.be/PFhJZZGHg90



