
Позив на предавање „Активности каријерног вођења и саветовања у 
школи – улога наставника и стручних сарадника“ 
 
Центар за образовање наставника вас позива на предавање „Активности каријерног вођења и 
саветовања у школи – улога наставника и стручних сарадника“ коју ће реализовати представници 
Фондације Темпус - Euroguidance центра. 

Предавање ће се одржати у уторак 18. децембра са почетком у 18:30 на Филозофском факултету 
у Београду (сала 601, 6. спрат). 

У оквиру предавања будући стручни сарадници и предметни наставници биће у прилици да се 
упознају са улогом школе у каријерном вођењу и саветовању (КВиС) ученика, организацијом рада 
тимова за КВиС, и начинима ефикасног и сврсисходног планирања активности који воде развоју 
вештина управљања каријером код ученика. 

С обзиром да је број учесника ограничен, потребно је да се пријавите преко следећег линка. 

О Euroguidance центру 

Euroguidance је европска мрежа за подршку каријерном вођењу и саветовању која промовише 
европску димензију каријерног вођења, спроводи обуке и друге активности које подстичу развој 
компетенција каријерних практичара и пружа информације о каријерном вођењу и мобилности. 
Euroguidance центар у Србији је почео са радом 2013. године као саставни део Фондације Темпус. 

О каријерном вођењу и саветовању 

Савремена теорија и пракса препознаје каријерно вођење и саветовање (КВиС) као низ активности 
које омогућавају грађанима свих узраста и у било којем периоду живота да одреде своје 
могућности, способности и интересовања; да донесу смислене одлуке у погледу образовања, 
обука и запослења и управљају својим индивидуалним правцима учења, рада и другим 
околностима. Овај процес целоживотног вођења треба учинити доступним у различитим 
контекстима: током образовања, обука, приликом запошљавања, током рада, у заједници и у 
приватном животу. Активности каријерног вођења и саветовања повезане су са вештинама 
управљања каријером које су веома значајне за појединца јер му помажу да ефикасно управља 
сопственим каријерним развојем у динамичном свету рада какав је данас присутан. 

Закони о основном и средњем образовању Републике Србије препознају значај активности 
каријерног вођења и прописују формирање тимова за каријерно вођење и саветовање, односно 
професионалну оријентацију у средњим и основним школама. Овај тим сачињавају предметни 
наставници, стручни сарадници и директори школа, а основна улога тима је да планира и 
спроводи активности каријерног вођења и саветовања ученика. 

 


