АСПЕКТ
Lični razvoj

ГРУПА 1
1. Osposobljen da identifikuje i evaluira sopstvena
iskustva, interese i veštine;
2. Osposobljen da prepozna sopstvene afinititete i
kapacitete i da opiše sebe kroz svoja
interesovanja, sposobnosti, vrednosti;
3. Osposobljen da diferencira i definiše svoje
vrednosti i potrebe;
4. Razume koncept i principe celoživotnog učenja;
5. Osposobljen da procenjuje lične snage i slabosti
i usklađuje ih sa prilikama za celoživotno
obrazovanje;
6. Osposobljen za korišćenje različitih tehnika
procena sopstvenih kratkoročnih i dugoročnih
ciljeva u profesionalnom razvoju i daljem
obrazovanju;
7. Osposobljen za preuzimanje akcija koje znače
dalje osposobljavanja i sticanja znanja i veština
potrebnih za dalji lični i profesionalni razvoj;

ГРУПА 2
1. Identifikovanje veština, interesovanja,
vrednosti u kontekstu životnog (ličnog) i
profesionalnog razvoja
2. Razumevanje svojih sposobnosti, osobina
ličnosti i afiniteta u kontekstu profesionalnog
razvoja
3. Utvrđivanje svojih snaga, slabosti i oblasti u
kojima je potreban dalji razvoj;
4. Prepoznavanje sopstvenih postignuća i
iskustva
5. Demonstriranje ponašanja koje reflektuje
pozitivan i odgovoran odnos prema sopstvenoj
ličnosti/sebi (i prema svom profesionalnom
razvoju)
6. Razumevanje (principa) promenljivosti
(razvojnosti) u ličnim osobinama, veštinama,
interesovanjima i vrednostima, kao i u
okruženju / Sticanje uvida u mogućnost
unapređivanja sebe u pogledu sposobnosti,
veština i stavova (kompetencija) u skladu sa
okruženjem
7. Spremnost za lično angažovanje i preuzimanje
inicijative u svrhu celoživotnog učenja i
profesionalnog razvoja
8. Procena sopstvene uspešnosti u učenju;
identifikacija barijera u učenju i načina
prevazilaženja
9. Korišćenje adekvatnih strategija za rešavanje
problemskih situacija u vezi sa ličnim i
profesionalnim razvojem

ГРУПА 3
1. Pojedinac može da identifikuje sopstvene
veštine, interesovanja, iskustva
2. Pojedinac je u stanju da analizira i proceni
sopstvene karakteristike u odnosu na različite
obrazovne opcije ili opcije u svetu rada
3. Pojedinac razume sopstvene potrebe e vezane
za profesionalni razvoj
4. Pojedinac razume značaj ličnog razvoja i njegove
implikacije na postizanje ciljeva u vezi sa
profesionalnim razvojem.
5. Pojedinac razvija i održava pozitivnu sliku o sebi
kao radniku/učeniku/korisniku

ГРУПА 4
6. Стварање позитивног односа према
различитим пословима и раду уопште
7. Препознавање сопствених јаких и слабих
страна и доношење одлука у односу на њих.
8. Развијање позитивне и реалне слике о себи
9. Сагледавање односа својих могућности и
аспирација
10. Препознавање и вредновање сопствене
успешности у учењу
11. Идентификовање препрека у учењу
12. Познавање и коришћење различитих
стратегија за превазилажење проблема
13. Разумевање сопствених постигнућа,
способности и интересовања у односу на
могуће образовне и професионалне изборе

1. Razume suvremeni koncept karijere, promena
na tržištu rada I koncept I principe
preduzetništva
2. Osposobljen da identifikuje predanosti i slabosti
Istraživanje
budućih profesionalnih planova i potencijalnih
mogućnosti za učenje i
implikacija na lični profesionalni razvoj;
zapošljavanje
3. Osposobljen da uspostavo kritički odnosa prema
različitim informacionim izvorima u oblasti
Savremeno shvatanje
karijere;
karijere i istraživanje
4. Osposobljen za prikupljanje relevantnih
sveta obrazovanja i
informacija, a u skladu sa ličnim potrebama
rada
pojedinca;
5. Ospsobljen da prikuplja i analizira informacije o
Истраживање
obrazovanju i osposobljavanju kao i informacije
могућности за учење и
o profesiji – kako bi lakše i bolje donese odluke
запошљавање
o svom daljem karijernom razvoju;
6. Osposobljen za diferenciranje različitih
poslovnih ruta koje se mogu ponuditi pojedincu.

1. Otvorenost za istraživanje sveta obrazovanja i
sveta rada i prepoznavanje raznovrsnih
mogućnosti
2. Razumevanje važnosti prikupljanja relevantnih
i pouzdanih informacija za donošenje valjanih
odluka u vezi sa ličnim i profesionalnim
razvojem
3. Uspostavljanje kritičkog odnosa prema
različitim izvorima informacija relevantnih za
razvoj karijere
4. Korišćenje (Poređenje) različitih izvora i načina
dobijanja podataka u skladu sa ličnim
potrebama pojedinca
5. Korišćenje informacionih tehnologija u svrhu
prikupljanja, organizovanja i prezentovanja
informacija važnih za razvoj karijere
6. Prepoznavanje stereotipnih slika o profesijama
i oblastima rada
7. Identifikovanje prednosti i slabosti
potencijalnih profesionalnih mogućnosti i
ponuda i implikacija na lični profesionalni
razvoj

1. Pojedinac razume koncept savremene karijere
2. Pojedinac poznaje osnovna obeležja
savremenih, fleksibilnih karijera
3. Pojedinac razume značaj usvajanja i
kontinuiranog unapređivanja veština upravljanja
karijerom
4. Pojedinac razume implikacije koncepta
savremenih karijera na sopstveni karijerni razvoj
5. Pojedinac poznaje resurse za istraživanje
obrazovnih i karijernih opcija
6. Pojedinac procenjuje i selektuje informacije koje
su značajne za odlučivanje o različitim
obrazovnim i opcijama vezanim za svet rada
7. Pojedinac koristi relevantne izvore za
sveobuhvatno istraživanje sveta obrazovanja i
sveta rada
8. Pojedinac razume značaj važnosti posedovanja
pouzdanih i celovitih informacija za proces
donošenja odluka vezanih za obrazovanje i svet
rada

1. Прикупљање и организовање информација о
различитим стиловима учења и могућностима
образповања
2. Прикупљање и селектовање информација о
структури и проходности образовног система
3. Прикупљање и коришћење релевантних
информација о свету рада и даљег
запошљавања
4. Информише се о различитим праксама,
професијама, пословима, могућностима
волонтирања
5. Проналажење и разумевање информација о
условљености посла здравственим,
економским и другим факторима
6. Препознавање перспектива за запошљавање
7. Информисање о могућностима за стицање
радног искуства
8. Истраживање и откривање професионалних
понуда и могућности
9. Проналажење и коришћење релевантних
информација о каријери

Upravljanje sobom
(self management)
Razumevanje i
istraživanje sebe u
kontekstu rada i
obrazovanja
(Svesnost o
sebi/Samospoznaja)
Лични развој
појединца

Indentifikacija izbora i
mogućnosti

Upravljanje karijernim
putem i promenama

Upravljanje
karijernim putem
Donošenje odluka –
Upravljanje
promenama
Veštine zapošljivosti
Планирање и
управљање каријером

1. Pojedinac je osposobljen da napravi karijerni
plan, realizuje ga i evaluira njegovu realizaciju;
2. Osposobljen za preuzimanje odgovornosti
pojedinca za sopstvenu karijeru i profesionalni
razvoj;
3. Osposobljen za razmatranje potencijalnih
implikacija koje izazivaju promene u učenju ili
poslu i planiranje finansijskih opcija.
4. Osposobljen da uspostavlja komunikaciju i
saradnju sa poslodavcima i prezentuje svoja
znanja i veštine
5. Osposobljavanje za kontinuirano praćenje
promena i dinamike sveta rada;
6. Osposobljene da kontinuirano se obrazuje u
skladu sa tehnološkim promenama, uspostavio
realan stav prema „informacionoj eksploziji”,
usavršio svoje veštine i smanjio potencijalne
mogućnosti za potencijalna ograničenja i
teškoće.

1. Razumevanje različitih stilova donošenja
odluke i primena adekvatne strategije za
odlučivanje u vezi sa karijerom / Razumevanje
posledica preduzetih aktivnosti, odnosno
donetih odluka / Spremnost za
argumentovanje karijernih odluka
2. Razvijanje plana karijere i postavljanje
realističnih ciljeva u karijeri
3. Razumevanje zahteva tržišta rada i/ili
obrazovanja u pogledu potrebnih preduslova
(znanja, veština, kompetencija,
osobina/svojstava, afiniteta, aspiracija i sl.) za
obrazovanje i (samo)zapošljavanje u različitim
oblastima
4. Osposobljavanje za konkurisanje za dalje
obrazovanje i svet rada
5. Prezentovanje svojih znanja i veština (pred
potencijalnim poslodavcima i obrazovnim
institucijama) u različitim modalitetima
6. Uočavanje / sagledavanje mogućih posledica
koje izazivaju promene u učenju (obrazovanju)
ili poslu i spremnost za odgovarajuće
reagovanje na promene u karijeri
7. Preuzimanje odgovornosti pojedinca za
sopstvenu karijeru i profesionalni razvoj;

1. Poznaje karakteristike različitih stilova
donošenja odluka
2. Prepoznaje prednosti i nedostatke ličnog stila u
donošenju odluka
3. Razume implikacije procesa donošenja odluka
na aktuelni i budući karijerni razvoj
4. Uvažava sve relevantne činjenice (oslanja se na
stečena znanja i iskustva) koje oblikuju proces
donošenja odluka
5. Pravi (izrađuje) fleksibilan plan karijere na
osnovu informacija o sebi i informacija o svetu
rada
6. Razume značaj izgradnje fleksibilnog plana
karijere, da bi se odgovorilo na različite karijerne
promene
7. Identifikuje opcije za rešavanje izazova koji
prate proces promena karijernog toka
8. U kriznim situacijama u toku razvoja karijere
zadržava samokontrolu, tj. dobro kontroliše
svoja osećanja i ponašanje
9. Uspostavlja saradnju sa kolegama i svoje akcije
usklađuje sa akcijama drugih ljudi
10. Kapacitet osobe da se efikasno suoci s novim
stresnim situacijama
11. Uspostavlja ravnotežu izmedju poslovnih i
privatnih uloga
12. Organizuje i koristi veštine prevazilaženja
situacije izazvane promenama – početak novog
posla i sl., neuspeh, uspeh
13. Zna koja su znanja i veštine potrebni za
postizanje i održavanje zapošljivosti
14. Razume koncept zapošljivosti
15. Ume da aktivno traži posao

16. Испољавање одговорности за сопствене
одлуке, каријеру и развој у контексту
професије
17. Представљање знања, вештина и ставова
пред потенцијалним послодавцима
18. Препознавање и прављење различитих
стратегија управљања сопственим
каријерним развојем
19. Идентификовање основних предности и
недостатака различитих професионалних
могућности и понуда
20. Идентификовање и разумевање аспеката
различитих професионалних каријера
21. Идентификује жељене правце развоја
сопственог усавршавања и каријере
22. Преузима ризик у доношењу одлука
значајних за каријеру
23. Разумевање захтева послодаваца

