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ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА МАТУРАНТЕ
Драги матуранти,
сви се налазимо у тешкој и стресној ситуацији. Међутим, не смијемо себи
дозволити да постанемо апатични и пасивни већ сви, а нарочито ви, који се
налазите у периоду када требате донијети важне животне одлуке, требамо
вријеме искористити за размишљање о будућности и ковање планова за
сретније дане који су испред нас.
Једна од бројних одлука коју требате убрзо донијети свакако јесте и
избор будућег занимања односно смјера студирања након завршетка средње
школе. Педагошко-психолошка служба школе сваке године у сарадњи са
разредницима матураната, али и Заводом за запошљавање Републике Српске
и Центром за професионално информисање и обуку (ЦИСО) Бања Лука
проводи одређене активности у оквиру процеса професионалног
информисања (информисање о избору занимања) и професионалног
усмјеравања, односно усмјеравања матураната за она занимања која најбоље
одговарају психо-физичким способностима и особинама личности. Ове
активности углавном смо реализовали кроз едукативна предавања и
радионице како за матуранте који намјеравају наставити школовање тако и за
матуранте који намјеравају тражити посао након завршетка средње школе, али
и кроз индивидуалне савјетодавне разговоре са заинтересованим ученицима
који имају више дилема када су у питању будући избор занимања, припреме за
пословни интервју, писање ЦВ-ја и сл.
Ове школске године, с обзиром на специфичност новонастале ситуације
и малу вјероватноћу наставка похађања наставе на уобичајни начин, одлучили
смо да ову активност реализујемо на другачији начин, а да при том ипак будете
упознати са најзначајним инфромацијама. На интернет страници школе испод
овог обавјештења налази се презентација на којој се налази велики број, за вас
значајних информација.
Први дио презентације представљају статистички подаци о понуди и
потражњи одређених занимања на тржишту рада и старосној структури
активне радне снаге, а информације су подједнако значајне како за матуранте
који намјераввају наставити школовање тако и за оне који се намјеравају
запослити јер подаци обухватају занимања са различитим степенима стручне

спреме. Подаци су у потпуности поуздани јер су преузети од Завода за
запошљавање Републике Српске и односе се на стање на дан 31.12.2019. године.
У наставку презентације налазе се корисни линкови на којима можете
доћи до детаљних информација о различитим факултетима Универзитета у
Бањој Луци, линкови студентских организација, интернет странице за младе,
али и линкови са информацијама о условима и могућностима студирања у
иностранству.
Завршни дио презентације представљају примјери правилног писања
биографије, сугестије за припремање за пословни интервју са најчешћим
питањима са пословних интервјуа што су значајни подаци за матуранте који
намјеравају тражити посао након завршетка средње школе, али и за оне
матуранте који ће посао тражити након завршетка факултета. Ови подаци су
преузети од Центра за професионално информисање и обуку - ЦИСО Бања
Лука.
Надамо се да ће вам ови подаци бити од користи и да ће вам помоћи да
ријешите неке своје дилеме које имате када су у питању будући избор
занимања или пак запослење.
Свим матурантима који имају додатна питања и недоумице везано за
избор будућег занимања или су једноставно преоптерећени и уплашени јер се
налазе у периоду када требају донијети важне животне одлуке педагошко психолошка служба стоји на располагању и можете нам се анонимно обратити
на нашу мејл адресу: ped.psih.sluzba@gmail.com.
Педагошко-психолошка служба
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