
Развој стандарда услуга каријерног 
вођења и саветовања

I радионица Радне групе за израду стандарда каријерног вођења и 
саветовања 
28.09.2016. 

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Татијана Глишић,
Завод за унапређивање образовања и васпитања, 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 



Иницијатива и партнери

•МПНТР и ССООО

•БОШ

•Еурогајданс

•ГИЗ Пројекат
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Задаци 

•активно учешће у процесу израде стандарда

•израда документа предлога стандарда

•учешће у пилотирању стандарда и анализи 
података

•израда извештаја о раду у РГ

•презентација стандарда након усвајања

крај децембра 2016.



Нормативно – стратешки оквир

• ЗОСОВ (2009./13.) - циљеви, општи принципи и општи исходи обр.

• Закон о средњем образовању (2013.) - програм и стручни тим за КВиС

• Закон о образовању одраслих (2013.) – активност образовања одраслих, 
организација – центар за КВиС

• Правилник о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, 
опреме и наставних средстава за стицање статуса ЈПОА, (2015.)

• Стратегија развоја образовања до 2020.и АП (2012.) - континуитет КВиС 
од основне школе, усавршавање наставника, мера за сузбијање “drop-out”, 
центри за КВиС одраслих, препозната категорија надарених и талентованих

• Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији и АП 
(2010. – 2014.) – појам, активности, услуге, стандарди и програми

• НОКС – нацрт (2013./2016.) – транспарентност, проходност, препознавање

• Предлог оквира међупредметних компетенција



Правилник о ближим условима за 
стицање статуса ЈПОА

• ЈПОА: ОШ, СШ и друге организације (центар за КВИС)

•услови:
•програм (чл.3)

•кадар (чл.7)

•простор (чл.12)

•опрема (чл.14)



Методологија рада

•подгрупе

•координатори ЗУОВ и партнери

•on-line рад и састанци подгрупа по потреби

•2 састанка месечно

•база материјала – сајт ЗУОВ



Принципи у развоју стандарда

Оквир:

•оријентисан на ефекте

•реалистичан

•прагматичан

•методолошки усклађен са оквирима стандарда у 
образовању

•кохерентан – целоживотна димензија

•основа за стандардизацију процеса ППУ

•компатибилан са европским оквирима КВИС 
засновано на доказима о ефектима



I Радионица

Циљ: утврђивање прелиминарних области 
стандарда и структуре /елемената оквира

Први део: презентације и фокусирана дискусија 

(10 мин)

Други део: Утврђивање структуре оквира  и 
прелиминарних области, подела у подгрупе, 
избор координатора



Желим нам успешан рад!

tatijana.glisic@zuov.gov.rs


