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Ref.: AP/JV/est Lozana, septembar 2020 

Gospođo, gospodine, 

Vaše dete je upravo započelo 10. godinu svog školovanja i uskoro će morati da napravi izbore 
koji će uticati na njegovu budućnost. 

Da bismo Vas i Vaše dete podržali u razmišljanjima i koracima, psiholog-savetnik za 
usmeravanje Vam stoji na raspolaganju u njegovoj školskoj ustanovi. Doći će u razred da 
predstavi korake koje je potrebno preduzeti za pripremu projekta obrazovanja i predložiće, 
ukoliko je potrebno, kolektivni rad (radionicu). Ukoliko se Vaše dete dvoumi između stručnog i 
gimnazijskog obrazovanja, ili ako se naiđe na teškoće u školi, može se tražiti individualni 
razgovor. 

Istovremeno Vas pozivamo da koristite različite izvore informacija koji se nalaze na Vašem 
raspolaganju da se podrži Vaše dete u njegovim važnim koracima: 

• Informativne sastanke o zanimanjima (Info-Métiers) (program u prilogu) 
• Sajam zanimanja i obrazovanja koji se održava od 24. do 29. nov. 2020. 
• Informativni centar o studijama i strukama (CIEP) Vaše oblasti 
• AMP fasciklu dobijenu u školi (mon avenir m’appartient - moja budućnost zavisi od mene) 
• Traktat „Que faire après la VP“ (Šta raditi posle VP smera) (u prilogu) 
• Traktat „Parents, votre rôle dans l’orientation de votre enfant“ (Roditelji, Vaša uloga u 

usmeravanju svog deteta) (u prilogu) 
• Traktat „Un stage, pour quoi faire ? Guide à l’usage des parents“ (Zbog čega praksa? 

Vodič za roditelje) (u prilogu) 
• Brošuru „La formation postobligatoire dans le canton de Vaud“ (Postobavezno 

obrazovanje u kantonu Vo) (u prilogu) 
• Internet sajt www.vd.ch/orientation 

► Pour les élèves de la scolarité obligatoire 
► Télécharger les publications de l’OCOSP 

 

Za sve dodatne informacije stajemo Vam drage volje na raspolaganju.  

Zahvaljujemo Vam na pažnji koju ste posvetili ovom pismu i srdačno Vas pozdravljamo. 

   
 Šef centra 

Prilozi: kao u tekstu. 
Kopija: Razrednim nastavnicima i Direkcijama nadležnih školskih ustanova 
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