
ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА  

 

 
У току марта месеца обављено је редовно анкетирање ученика осмог разреда о њиховим 

професионалним интересовањима. Анкетиран је укупно 61 ученик, одн. 92% од укупног 

броја осмака у генерацији (66). 

 

27% ученика (прошле године 39%) је у току анкетирања изјавило да је донело одлуку коју 

школу ће уписати, одн. који образовни профил, 52% има неколико потенцијалних избора о 

којима још увек размишљају, а 21% није дало одговор. Поредећи резултате са прошлом 

годином, може се  приметити да се смањио значајно број ученика који у овом периоду 

имају већ дефинисану одлуку коју школу ће уписати, одн. који образовни профил. Ипа, 

треба напоменути да у оквиру ових 52% који се двоуме, значајан број је оних који наводе 

две школе за које имају дилему, што опет у великој мери говори о томе да су избор сузили 

и да ће га дефинитивно донети тек када буду видели са колико бодова располажу.  

 
 

Као најомиљенији предмет ове године осмаци су издвојили следеће: 

 

 1.Историја 33 (54%) 

 2.Физичко 22 ( 36%) 

 3.Енглески језик, Биологија и Математика 21 (34%) 

 4.Српски језик 20 (33%) 

 5.Географија 16 (26%) 

 

Прошле године одабир је био нешто другачији:   

 

1.Ликовно 37 (56%) 

2.Физичко 33 (50%) 

3.Енглески језик 23 (35%) 

4.Биологија 22 (33%) 

5.Српски језик и Историја 21 (32%) 

 
 

- Најзанимљивије је да се Ликовно ове године не појављује у првих 5 (што се годинама 

уназад није десило). 

- Историја је забележила највећи успон, јер је са петог прошлогодишњег места заузела 

прво место ове године. 

- Сви остали предмети су се појављивали у првих пет и ранијих година, осим што се 

Географија опет појавила, а прошле године није била у врху. 

 

Професионалне области у оквиру којих ученици бирају занимања која су им посебно 

интересантна су: 

 

1. Хуманистичко- здравствени рад (медицински техничар, физиотерапеут, фармацеут, 

психолог …) 26 



2. Електротехника (програмер, електротехничар рачунара, техничар информационих 

технологија, администратор рачунарских мрежа …) 17 

Све остале области се појављују у доста мањем броју тако да су зато само ове две, горе 

наведене, истакнуте посебно. 

Прошле године резулати су били нешто другачији: 

1.Безбедност (војска, полиција, ватрогасна служба, техничар обезбеђења ...) 34 

2.Угоститељство (кувар, посластичар, угоститељски техничар ...) 29 

3.Хуманистичко- здравствени рад (медицински техничар, лаборант ...) 26 

 

Појединачно,  занимања која се издвајају као позитивни избори су: 

 

1. Програмер 10 + остала занимања из спектра нових електронских технологија 

(админ.рачунарских мрежа, електротехничар рачунара ...) 

2. Полицајац 9 

3. Професионални спортиста 8 

 

Прошлогодишњи резултати : 

 

1.Занимања из области информацијоних технологија 16 (програмер, администратор 

мрежа) 

2.Полицијац 14 

3.Кувар и фризер 10 

 

Ове године занимања из професионалне области Информационих технологија су и даље 

међу прве три областилисте интересовања, што важи и за област Безбездности. 

Интересовање за област Угоститељствазначајно опада, док се областХуманистичко-

здравственог рада и даље се налазе у врху листе са истим бројем појединачих избора док 

међу прве три области ове године нема Саобраћаја и Просвете и образовања.  

 

Мање омиљена занимања, одн. професионалне области  код осмака су: 

 

1.Угоститељство и туризам 26 

2.Медицина 18 

3.Просвета 17 

 

Појединачно, најмање привлачна занимања су: 

 

1.Трговац 19 (као и прошле године) 

2.Фризер 16 

3.Наставник 12 ( на другом месту прошле године) 

 

У оквиру професионалне оријентације реализовано је тестирање ученика тестом 

професионалних интересовања и обављени су разговори са ученицима који су изразили 

интересовање и жељу да добију додатне информације и савете у вези одабира 

одговарајуће средње школе.  



 

Ученици осмог разреда и њихови родитељи су континуирано били обавештавани о свим 

битним питањима и темама везаним за упис у средњу школу, нове образовне профиле и 

процедуре полагања завршног испита и одабира жељене школе. Обавештавање је 

реализовано на часовима одељенског старешине као и организацијом посета Сајмовима 

образовања : 

 

 ,,Куда после основне школе?'' , Сајам образовања општине Вождовац, 2. марта 

2018. године, у ОШ ,,Филип Филиповић'' (заинтересовану групу ученика водиле 

одељенске старешине 8/1 и 8/2) 

 ,,Сајам средњих школа'' општине Савски Венац, 10.3.2018. године у ОШ ,,Исидора 

Секулић'' (један број ученика је посетио Сајам самостално и у пратњи родитеља). 

 ,,Четврти сајам средњих стручних и уметничких школа'' на Београдском сајму, 12. 

априла 2018. године (један број ученика је посетио Сајам самостално и у пратњи 

родитеља). 

 

У сваком одељењу осмог разреда одржане су по две радионице са темом професионалне 

оријентације. Извођачи радионица су били наставница географије, педагог и психолог у 

сарадњи са одељенским старешинама осмог разреда. 

 

Формиран је Вршњачки тим за професионалну оријентацију који је помагао Тиму за 

професионалну оријентацију у организацији Сајма занимања. 

 

У школи је организован и Пети сајам занимања, 20. априла 2018. године намењен 

ученицима осмог разреда и њиховим родитељима. И ове године Сајам су посестили и 

ученици четвртог разреда матичне школе у Вранићу у циљу упознавања са разним 

занимањима.  

 

Одржан је и општи родитељски састанак за родитеље ученика осмог разреда, 10. маја 

2018, године у циљу упознавања родитеља са процедурама полагања завшрног испита и 

уписа у средњу школу. 

 

Континурирано обавештавање ученика и њихових родитеља преко ФБ групе ,,Упис у 

средњу школу 2018.'' 

 
 


