
ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕРЕСОВАЊА ОСМАКА 

школска 2020/21. година 

 

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

њиховим професионалним интересовањима. Анкетиран је укупно 51 ученика, одн. 84%. 

Од тога, 49% (25) дечака и 51% (26) девојчица. Ове године анкета је спроведена у виду 

Гугл анкете, највећи одзив је био у 8/2 ( 95% ученика је попунило анкету). 

 

51% осмака (26) каже да је већ одлучило коју школу, одн. који образовни профил 

хоће да упише, што је доста већи проценат него прошлих година. Нпр. пре две године (у 

школској 2018/19.години) њих 32% (а 2017/2018. само 27%) је знало у истом периоду 

године коју школу жели да упише. Ове године је такође доста мањи број ученика изразио 

интересовање за индивидуалне разговоре који су добровољног карактера. 37,3% још увек 

размишља о две или више могућности, а 11,8% (6) ученика каже да не зна шта ће да упише 

и нема још никакву идеју о томе. У току поменуте шк. 2018/19. године, 4% ученика није 

знало коју школу да упише, али зато чак 13% њих није дало одговор на ово питање (ове 

године због природе Гугл анкете ученице су морали да одговоре на сва питања).  

 

 

 Као најомиљенији предмет ове године осмаци су издвојили следеће: 

1. Енглески језик 25 (49%) 

2. Српски језик/Историја/Физичко 16 (31,4%) 

3. Биологија 13 (25,5%) 

4. Техника и технологија 12 (23,5%) 

5. Географија/Математика 11 (21,6%) 

Пре две године одабир је био нешто другачији:   

1. Физичко 35 (66%) 

2. Математика 21 ( 40%) 

3. Ликовно 20 (38%) 

4. Биологија 13 (25%) 

5. Српски језик/Географија 11 (21%) 

Можемо забележити велики успон Енглеског језика, који пре две године није био 

међу пет најомиљенијих предмета. То важи и за Историју која је сада на високом 

другом месту. Такође, ове године Техника и технологија улазе међу првих пет, што 

није забележено годинама уназад. Стандардно и ове и школске 2018/19. године ту 

су и Математика, Српски језик, Географија, Физичко и Биологија. Интересантно је 

да међу првих пет нема Ликовног који је практично сваке године биран у првих 

пет. 

 

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

интересантна су: 

1. Хуманистичко-здравствени рад и тзв. помагачке професије  - 8 

2. Електротехника и нове ИТ технологије/Администрација - 7 

3. Угоститељство – 4 



Школске 2018/19. године, резулати су били другачији: 

1. Техничко- занатски рад (електротехничке школе, електротехничар рачунара, 

програмер, аутомеханичар, аутоелектричар ...) - 13 

2. Дизајн (web-design, дизајнер текстила, дизајнер одеће ...) - 11 

3. Хуманистичко-здравствени рад (медицински техничари, васпитачи, лекари 

различитих специјалности, зубари ...) и Саобраћај (возачи, пилоти ...) – 9 

Хуманистичко-здравствени рад је међу популарнијим професионалним областима већ пар 

година уназад, као и ИТ нове технологије, Електротехника и слично. Једина промена је 

што ове године недостаје већи број избора занимања из области Дизајна али се зато 

појављује опет област Угоститељство која је већ била међу прве три области. 

 

Појединачно,  занимања која се издвајају као позитивни избори, ове године су: 

1. Медицински радник (лекар, медицински техничар, психијатар...) - 6 

2. Кувар/адвокат/програмер/професионали спортиста/економиста - 3 

Пре две године ситуација је била другачија: 

1. Професионални спортиста - 9 

2. Полицајац - 8 

3. Аутомеханичар - 7 

Интересантно је да се ове године не издвајају иста појединачна занимања, већ већи број 

врло различитих занимања и ни једно се не појављује у великом броју. 

Међу мање омиљеним занимањима, ове године ученици наводе: 

1. Медицински радник (лекар, психијатар, медицински техничар) – 18 

2. Наставник - 7 

3. Грађевински радник - 4 

Пре две године, било је овако: 

1. Трговац – 8 

2. Медицински радник (лекар) - 7 

3. Фризер и наставник - 6 

Занимања из професионалне области Хуманистичко-здравствени рад су она око којих 

постоји изразита подела мишљења. Један број ученика их позитивно бира, као жељена 

занимања, док значајан број, чак већи број ученика, ова иста занимања негативно бира, 

одн. види као мање пожељна и занимљива. И ове и школске. 2018/19. године појављују се 

Медицински радник и Наставник, док ове године имамо и Грађевинског радника, а 

немамо Трговца.  
 


