Добар занатлија = сигуран посао

ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА
РАДНОМ МЈЕСТУ
ВОДИЧ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ И СВЕ ОНЕ
КОЈИ ЖЕЛЕ ПРИЛИКУ ПЛУС

Овај Водич је креиран у склопу Пројекта "Практична настава на радном мјесту"/
Програм "Прилика плус", који је подржан од стране Владе Швајцарске који
спроводи Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа (РАРС).
Пројекат се спроводи на подручју града Бијељина у сарадњи са Градском управом.
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УНАПРИЈЕДИ СЕБЕ,
УНАПРИЈЕДИ СВИЈЕТ.
ИЗАБЕРИ ЗАНАТ!

Драги учениче,
*Размисли о својим жељама,
*Дефиниши своје дилеме и сузи
избор: која занимања/школе ти
се чине одговарајућим за тебе?!
*Прикупи што више
информација о занимањима и
средњим школама,
*Разговарај и посавјетуј се са
теби блиским људима и/или
стручним лицима,
*Донеси одлуку са којом ћеш
бити задовољан/на“
ИСКОРИСТИ ПРИЛИКУ!

Изабери посао у
којем уживаш и
нећеш морати радити
ниједан дан у свом
животу”.
Стара кинеска
пословица
“

Прво да завршиш
средњу стручну школу и
стекнеш неко занимање,
а послије, можда,
да наставиш школовање???

РАЗМИСЛИ ШТА ЖЕЛИШ:
Да се послије завршене
школе запослиш?
Да послије средње школе
наставиш школовање?

ЗАНАТЛИЈА ЈЕ
ВЛАСНИК СВОЈЕ
КАРИЈЕРЕ!

НАПУСТИО САМ
КАНЦЕЛАРИЈСКИ
ПОСАО КАКО БИХ
ЖИВИО СВОЈ САН...
“

#Техничка школа „Михајло
Пупин“ Бијељина
#Економска школа Бијељина
#Пољопривредна и
медицинска школа Бијељина

На подручју Бијељине
има 6 средњих школа.
Битно је да добро
истражиш сваку школу и
пронађеш одговарајућу за
себе у складу са својим
интересима и
способностима.

#Гимназија „Филип Вишњић“
Бијељина
#Средња стручна школа Јања
#Музичка школа „Стеван
Стојановић Мокрањац“
Бијељина

УВИЈЕК СЛИЈЕДИ СВОЈ
САН И НЕМОЈ ДА СЕ
ПЛАШИШ РИЗИКА!

ОНИ СУ СВОЈУ
ПРИЛИКУ
ИСКОРИСТИЛИ
ЗАШТО НЕ БИ И
ТИ?!

Посао који
волите не
може да вас
изнервира.

photography by

Дејан Чабрило

СВАКО
ФОТОГРАФИСАЊЕ
ЈЕ НОВИ ИЗАЗОВ
КОЈИ ЈЕ
ЈЕДИНСТВЕН.

Дејан Чабрило је
рођен 1989. године.
По занимању је
дипломирани
економиста.
Прије осам година
је почео озбиљно да
се бави
фотографијом.

"Човјек који се
бави послом
који воли је
срећан
човјек.!"

ФОТОГРАФИЈА ЈЕ И ЗАНАТ И
ПОСАО И УМЈЕТНОСТ...

Посао који
волите не може
да вас
изнервира.

"Акценат мог рада је на
Дејан
Чабрило
непримјетном
"За 20 година
видим себе
биљежењу момената око
као успјешног
себе."
предузетника
иза кога ће
стајати јака
маркетиншка
агенција и
"Учим из сопствених
креативни
тим."
грешака!"

СТУПАР НЕМАЊА је рођен
1984. године и завршио је
трговачку школу у Бијељини.
Током школовања је
паралелно похађао
практичну наставу у
фризерском салону.
Ванредно је полагао за
фризера, што је данас његово
занимање и власник је
занатске радње 3 године.

САМО ВЈЕРУЈ У СЕБЕ И СВОЈЕ
ЖЕЉЕ. РЕД, РАД И ДИСИПЛИНА
СУ КЉУЧ ЗА УСПЈЕХ. А ПРАВО
ЗАНИМАЊЕ ЈЕ ОНО У ШТА
ВЈЕРУЈЕШ И ЖЕЛИШ!"
"

фризер

Немања Ступар

"НИСАМ НИКАД ОДУСТАЈАО НИТИ
САМ РАЗМИШЉАО У ТОМ ПРАВЦУ.
СВАКОДНЕВНО МЕ МОТИВИШЕ
ЉУБАВ ПРЕМА ПОСЛУ И
ИНОВАТИВНОСТ КОЈА ДОЛАЗИ КРОЗ
ПОСАО ТАКО ДА НИКАД НИЈЕ
ДОСАДНО БИТИ ФРИЗЕР,"
ПО ЗАВРШЕТКУ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
САМ ОДЛУЧИО ДА
БУДЕМ ФРИЗЕР,
ЗНАО САМ ДА ТО
ЖЕЛИМ.
ПРВИ ДИНАР САМ
ЗАРАДИО СА 15
ГОДИНА И ТО СУ
МИ БИЛЕ
НАЈЉЕПШЕ
ЗАРАЂЕНЕ ПАРЕ У
ЖИВОТУ"
"

УЧЕЊЕ ЈЕ ЈЕДНА ОД
НАЈБИТНИЈИХ СТВАРИ
ПОРЕД ТАЛЕНТА ЗА ПОСАО,
ОВАЈ ПОСАО СЕ УЧИ СВАКИ
ДАН ДОК ГОД СЕ РАДИ КАО
И СВАКИ ЗАНАТ.
"Почетни капитал сам
стекао штедећи новац
зато што сам знао и
вјеровао у себе да ће
доћи дан кад ћу и ја
бити власник
фризерског салона".

ИРЕНА БИБИЋ
је рођена 1982.
године.
Завршила је
Економски
факултет у
Београду и 3
године није
могла да нађе
посао у струци.

Baby kutak aka

ВИШАК СЛОБОДНОГ
ВРЕМЕНА МИ ЈЕ
ДОЗВОЛИО ДА СЕ
ОПРОБАМ У НЕЧЕМУ
ШТО МЕ ЈЕ
ИНТЕРЕСОВАЛО ЦИЈЕЛИ
ЖИВОТ И СА ЧИМЕ САМ
ОДРАСЛА. МАЈКА ЈЕ
КРОЈАЧИЦА И ОНА МЕ
ДОДАТНО ИНСПИРИСАЛА
ДА ПОКРЕНЕМ
СОПСТВЕНИ БИЗНИС.

Ирена Бибић

Оног тренутка када су
почеле да стижу
похвале од
задовољних купаца,
знала сам да сам на
правом путу.

Почетни капитал
сам обезбједила из
програма
„Самозапошљавање
у привреди“ који је
био под
покровитељством
Завода за
запошљавање РС.
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ЛИЈЕПО ЈЕ РАДИТИ
СА ТРУДНИЦАМА,
МАЈКАМА, ЈЕР НОСЕ
ПОЗИТИВНУ
ЕНЕРГИЈУ, СРЕЋНЕ
СУ...ТРУДИМО СЕ ДА
ТО ШТО ОНЕ НА НАС
ПРЕНОСЕ, МИ
ВРАТИМО КРОЗ
КВАЛИТЕТНЕ И
ЛИЈЕПЕ ПРОИЗВОДЕ
ЗА ЊИХОВЕ
МАЛИШАНЕ"..
"

Свако треба да искористи
своју ПРИЛИКУ ПЛУС!

Права је ствар ако
нешто волиш да
радиш, а можеш од
тога и пристојно да
живиш.

Three Pandas Design aka

Зоран Мандић

Креативност, многооо маште,
рачунар, а понекад само оловка и
папир су ми потребни за рад".
"

ЗОРАН МАНДИЋ је рођен 1992.
године. По занимању је
грађевински техничар за
нискоградњу. Након завршене
средње школе уписао је
Економски факултет. За вријеме
студирања почео је да улази у
свијет дигиталног маркетинга,
који га је потпуно освојио.
Факултет је у међувремену
"заледио" и не планира да се
враћа.
Одлазак из БиХ је, свих протеклих
година, био моја огромна жеља.
Та жеља је нестала оног тренутка
када сам свој живот узео у своје
руке. Интернет је учинио да ово и
многа друга занимања постану
глобална, надам се да ће што више
људи у БиХ искористити то на
сличан начин.

Не постоји нека посебна прича
зашто се зовемо "Три панде".
Панда је надимак који сам
добио од најближих пријатеља.
Тим смо креирали тада нас
тројица па је приједлог
искочио сам од себе.
Бити једина преживјела Панда
и знати колико је овај тим
учинио за нас као појединце је
сјајно. Надам се да ће и остале
„панде“ наставити започето, и
изборити се против силних
предатора који нас вребају.
Учим искључиво из својих
грешака, ваљда је то најбољи
лијек за тврдоглавост".
"

ЛОШИХ ТРЕНУТАКА КОЈИ СУ ОСТАВИЛ
НЕКОГ ПОСЕБНОГ ТРАГА НИЈЕ БИЛО,
ПОТЕШКОЋЕ КОЈЕ ПРАТЕ РАЗВОЈ У
ОВОМ ПОСЛУ СУ ВЕОМА ПРИСУТНЕ,
АЛИ СУ ДИО ПУТА КОЈИ СЕ МОРА
ПРЕЋИ.

РАДИ ШТО ЖЕЛИШ И ШТО ТЕ
ИСПУЊАВА. НЕ ОБАЗИРИ СЕ НА
ОКРУЖЕЊЕ, ЈЕР ЈЕ ОДГОВОР У ТЕБИ".
"

I left my career
to CHASE A
DREAM!

If the plan doesn't work,
change the plan,
not a goal.
Unknown

ЗАШТО ЗАНАТ?
• Занат је злата вриједан, нарочито ако си мајстор свог заната.
• До посла је лакше доћи са занатом, него са дипломом факултета.
• Веома брзо можеш да постанеш финансијски самосталан/на и да
сам/а кројиш свој пут.
• Добар занатлија је срећан човјек, јер је у прилици да обезбиједи
егзистенцију за себе и своју породицу.
• Све машине овог свијета не могу достојно замијенити људске руке,
рад и труд.
• Ако изабереш да радиш нешто што волиш и у чему си добар/а увијек
ћеш моћи да пронађеш задовољство у томе што радиш да будеш
успјешан/на у томе.

НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ У ИЗБОРУ
ШКОЛЕ И ЗАНИМАЊА
Уписаћу се у најближу школу.
Размисли: Згодно је када је школа близу куће, али то не
треба да буде пресудно приликом твог избора. Постоје
много важнији разлози за избор школе и занимања.
Уписаћу се у школу у коју иду и моји другови.
Размисли: Биће другова и другарица и у новој школи. Старо
друштво можеш да виђаш и у слободно вријеме, али ти не
могу помоћи ако си у погрешно одабраној школи!
Уписаћу се у ову школу јер је популарна.
Размисли: Популарност је пролазна. Занимљиво је шта
већина мисли, али ти ипак направи свој избор! Твој успјех и
задовољство може донијети популарност и теби и твом
занимању.

Уписаћу се у школу коју су за мене одабрали родитељи.
Размисли: Родитељи могу имати занимљиве приједлоге. Ти
размисли, јер је време да направиш свој избор. Свакако
немој да бираш школу само због родитеља. Такође, ако ти се
жеље поклапају са родитељским, немој по сваку цијену
бирати нешто супротно.
Уписаћу се било гдjе, јер имам слаб успјех.
Размисли: Чак и са слабијим школским успјехом постоји
могућност избора.
Одлука је донијета, само једна школа долази у обзир, не
размишљам о другим школама.
Размисли: Не заборави да свако може да буде успјешан у
читавом низу занимања. Осим твог првог опредјељења,
важно је да имаш и резервне изборе због ограниченог броја
мјеста.

Ако се опредијелиш за стручну школу, имаћеш могућности, у
оквиру свог школовања, да идеш на практичну наставу у неко
од предузећа у нашем граду или околини..
ШТО ВИШЕ ЗНАМ – ВИШЕ
ВРИЈЕДИМ!
Кроз практичну наставу ћеш стећи
вјештине и техничка знања која
ће ти дати предност када једног
дана потражиш посао. Постизање
завидног нивоа вјештина и
способности током школовања ће
ти омогућити боље и плаћеније
радно мјесто.

ТЕОРИЈА У ШКОЛИ +
ПРАКСА НА РАДНОМ
МЈЕСТУ = ЗНАЊЕ И
СИГУРНИЈЕ
ЗАПОСЕЛЕЊЕ

ЗАШТО ЈЕ ПРАКТИЧНА
НАСТАВАНА РАДНОМ МЈЕСТУ
КОРИСНА?
Научићеш на лицу мјеста најбитније
тајне свог будућег посла.
• Тек са доласком у предузеће
видјећеш како ће твој будући посао
изгледати.
• Практична настава је одлична
прилика да још једном провјериш да
ли је школа и смјер који си изабрао/
ла оно што желиш да радиш у
животу.

ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ
ПОСЛИЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Потруди се да боље
упознаш себе, своја
интересовања, способности,
потребе, жеље...

КАКО
ДОНИЈЕТИ
ОДЛУКУ?

Упозна
ј и свиј
ет
занима
ња. Важ
но је и
да знаш
у којим
школам
а се мо
жеш
припре
мити за
неки
посао и
ли за д
аље
студије
. Детаљ
но се
информ
иши!

ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ
ПОСЛИЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
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ЛОКАЛНЕ ПРИВРЕДНИК
Е
Потребно је "ослушкивати
"
потребе тржишта, јер само
тако можеш изабрати
дефицитарно занимање и
лако пронаћи посао.

НАСТ
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ј
и
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заним
се
ањима
корист
знања
е
из пре
дмета
који
предај
у.

КОГА ПИТАТИ???
ПСИХОЛОГЕ КОЈИ СЕ БАВЕ
ПРОФЕСИОНАЛНОМ
ОРИЈЕНТАЦИЈОМ У СЛУЖБИ
ЗАПОШЉАВАЊА – Помоћи ће ти
да изабереш одговарајуће
занимање на основу својих
интересовања, способности,
особина личности, здравственог
стања и радних навика.

ШКОЛСКЕ ПСИХОЛОГЕ
ИЛИ ПЕДАГОГЕ –
Информисаће те о
школама, условима уписа
и помоћи ће ти у
одлучивању.

ДРУГОВЕ,
ПРИЈАТЕЉЕ,
ПОЗНАНИКЕ –
Пренијеће ти своја
искуства.

КУТАК ЗА
РОДИТЕЉЕ

У фази избора занимања је такође битно бити досљедан и
постављати границе. Истовремено Ваше дијете у том периоду
преоријентације треба и пуно стрпљења и разумијевања. Премда то
не би никада признало, баш сада му је потребна Ваша љубав, Ваша
подршка и Ваш узор.
• Озбиљно схватите жеље за занимање
• За вријеме избора занимања играјте значајну улогу
• Разговарајте са наставним особљем, психологом, педагогом, који
свакодневно прате развој вашег дјетета
• Причајте о сопственом послу и о сопственом избору занимања
• Подржавајте самосталност
• Не оцјењујте занимања (Нема „добрих“ и „лоших“ занимања, само
људи који „добро“ или „лоше“ одговарају занимањима
• Рано почните ( Избор занимања изискује вријеме)!

