
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

 

Тим је ове године радио у саставу: 

 

 Весна Рудић, педагог 

 Драгана Николић, психолог 

 Равијојла Шарчевић, наст. географије и координатор  

 Taња Веселиновић, наставник ликовне културе 8/1 

 Јасмина Тешић, наставник физичког васпитања 8/2 

 Момчило Вулевић, наставник техничког и информатичког образовања 8/3 

 Иван Михаиловић, представмик локалне заједнице 

 Душица Јоксић, представник родитеља 

 Павле Видановић 8/3 , представник ученика 

 
У школској 2019/20. години Тим је реализовао следеће активности: 

 

 
 Одржана су четири редовна састанка Тима и један састанак Вршњачког тима за ПО 

 Израда Годишњег ивештаја Стручног тима за ПО за школску 2019/20. годину. 

 Израда Годишњег плана рада Стручног тима за ПО за школску 2020/21. годину. 

 Реализација по две радионице са темом професионалне оријентације у сваком 

одељењу осмог разреда (,, Ја у својим и туђим очима'' 1. и 2. део). 

 Образовање вршњачког тима за ПО. 

 Информисање ученика и родитеља преко Фејсбук профила – ,,Павле Поповић, 

основна школа''. 

 Формирање група ученика на друштвеној мрежи Инстаграм са циљем 

професионалног информисања (психолог), 

 Планирани Фестивал занимања (заказан за другу половину априла, 2020. године) , 

отказан је због увођења ванредног стања, 15. 3. 2020. године до 6.5. 2020. године, 

 Обављено је редовно анкетирање и тестирање ученика осмог разреда о њиховим 

професионалним интересовањима (психолог) 

 Индивидуално професионално саветовање ученика (психолог) 

 Пружање подршке ученицима осмог разреда са тежом породичном ситуацијом ( 

професионално саветовање око избора образовног профила и консултације са 

одељенским сатрешинама, Тимом за инклузивно образовање и здравственом 

комисијом Школске управе Београд) 

 

 

 

Тим је у току свог рада ове године позитивно оценимо: 

 

 међусобну сарадњу чланова Тима која се може оценити као ефикасна и 

подржавајућа, 

 укључивање ученика као сталног члана у рад Тима 



 проширење делатности Тима на друштвену мрежу Инстаграм 

 добра сарадња са родитељима, локалном заједницом и осталим стручњацима из 

своје области 

 

Мере унапређења: 

 

 избор члана из редова ученика на конститутивној седници Ученичког парламента, 

 чешћа организовање реалних сусрета са стручњацима унутар и изван школе,  

 редефинисање рада Вршњачког тима за ПО (мањи број ученика који су посебно 

мотивисани за истраживачки рад у оквиру професионалне оријентације и увођење 

одређеног броја мањих пројектних задатака) 

 

 


