
        

      УЛОГАТА И 

ЗНАЧЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИОТ ИЗБОР НА 

ЗАНИМАЊЕ 

     

 (предавањето е наменето за учениците 

од девето одделение) 

 

 

 Учениците од девето одделение се наоѓаат пред 

првиот крстопад во својот живот. Патот по кој ке тргнат, 

избирајки ја идната професија, може да им обезбеди 

креативен живот, 

исполнет со чуство на задоволство и среќа, но исто така 

и живот исполнет со чуство на незадоволство, празнина, 

непродуктивност со еден збор несреќен живот. 

 Секој човек има вродена природна потреба за 

самоостварување, за реализирање на своите 

потенцијали, потреба да се осмисли животот, да се 

направи креативен, продуктивен што значи да 

произведува квалитетно, да воспостави топли 

емоционални односи со своите колегии соработници, да 

доживува исполнетост и задоволство од работата. Но 

оваа потреба многу луѓе особено младите не знаат како 

да ја задоволат. Тие многу често идната професија ја 

бираат поради моменталната атрактивност на одредена 

професија, поради влијанието на родителите, 

роднините, другарите или сосема случајно. Се разбира 

така направениот избор понекогаш може да е 

вистинскиот, но најчесто е животна грешка. 

 Атрактивните професии сами посебе не ја 

обезбедуваат,, картата на среќа,, 



 Познаваме не малку лекари, архитекти, 

правници, професори... кој не се задоволни од својата 

професија, постојано се нерасположени со чуство на 

непродуктивност, некреативност несамооствареност. Но 

познаваме и многу бравари флизери, лимари, 

професори и доктори којсе продуктивни, креативни, 

задоволни,среќни и самоостварени личности. Дали 

некој од вас ќе биде како првите или вторите зависи од 

вашата одлука. Затоа пред да се донесе одлуката што 

понатака, секој млад човек прво мора да се запознае 

себеси, да открие кој е, што сака, а што несака, што го 

интересира а што не, какви способности и црти на 

личноста поседува и сл.  

 Секој сака да биде успешен во учењето и 

работата. 

 Што значи тоа кои се тие фактори од кој зависи 

успехот во определено училиште или работа. Еден од 

нив се способностите на оној кој учи или работи.  

 Способностите се особини на личноста кои 

најмногу придонесуваат две или повеке лица од иста 

возраст со исто образование и искуство, иста работа да 

извршуваат со различен успех. 

            Секојдневното искуство ни укажува дека скоро во 

секое одделение има ученици на кој учењето им оди 

лесно. Исто така има и ученици кој и покрај тоа што 

вложуваат голем напор, многу труд и време сепак не 

постигнуваат задоволителен успех. Разликата помеѓу 

нив произлегува од нивните способности. Но, она што е 

важно е тое  дека за првите ученици може да се каже 

дека имаа развиено високи способности, но за  вторите 

ученици не смее да се каже дека дека немаат развиени 

способности воопшто, туку само дека немаат 

способности за тој вид училиште , односно за таа 

професија, највероватно во некое друго училиште овие 

ученици ќе постигнат подобар успех. Значи дека 

неуспехот во средното учиулиште многу често може да 



биде последица од погрешен избор на училиштето, а не 

производ од недоволно развиените способности.  

  Кој се тие способности: 

Постојат три групи способности: интелектуални, 

моторни и сензорни. 

Интелектуалните способности доаѓаат до израз при 

извршување на интелектуални активности(при 

решавање на математички и логички проблеми) 

Моторните способности доаѓаат до израз при 

извршување на моторните активности (возење, 

пишување,  работа со машина и сл.) 

Сензорните способности  бараат добра развиеност на 

сетилата ( добро и брзо забележување на звучни и 

светлосни сигнали, разлики во мирис вкус и сл.) 

Интелектуалните способност ги сочинуваат општите и 

специфичните способности. Секој човек во себе има 

општи и посебни способности. 

Општите способности овозможуваат брзо и лесно 

прилагодување и снаоѓање во различни ситуации, а 

специфичните ги има повеќе и тие овозможуваат брзо и 

добро извршување на некоја посебна активност пр: 

способност за конструирање, пишување, сликање, 

музичко творење, цртање.... 

 Многу често во секојдневниот живот и практика 

се случува способностите да се идентификуваат со 

желбите, тое е погрешно бидејки способностите се едно 

а желбите сосема друго и најчесто спротивно на 

способностите. 

 Кога човекот ќе избере занимање без желба, и 

спротивно на своите способности тогаш најчесто 

работата ја врши автоматски без творештво, креативност 

и стручна ангажираност поради што во работата 

изостанува чуството на вистинска среќа, задоволовство и 



радост. Има многу примери кога учениците имаат желба 

за едно занимање ,а способност за друго.  Само во 

случај кога ученикот има голема желба за едно 

занимање а способност за друго може да се определи 

според желбата  нема да погреш, затоа што ако ученикот 

го сака своето занимање ќе настојува добро да го изучи 

и успешно да го  работи.  Доколку изборот на 

занимањето се направи според желбата, способностите 

можат да се искористат за хоби и обратно, при што доаѓа 

до целосно исполнување на личноста. Но мора да се 

потенцира дека најдобро е ако при изборот на 

занимањето се совпаѓаат и способностите и желбите. 

 Рековне дека способностите треба да одиграат 

најголема и решавачка улога при изборот на 

занимањето ( избор на средно училиште кое води до 

идно занимање). Поради тоа сите ученици од девето 

одделение треба посериозно да размислат за своите 

способности што ги поседуваат, а не само за своите 

желби кои најчесто можат да бидат наметнати од 

родителите, пријателите или другарите. 

 Ваквото размислување можете да го потикнете 

со прашањата. 

- Што можам најлесно и најбрзо да работам? 

- Штое е тоа што најповеќе и најчесто те 

интересира? 

-  Во што најчесто помагате дома (на родителите) 

и поради што (поради љубов, поради интерес 

или поради принуда)? 

- Што те привлекува посебно  во однос на некоја 

професија? 

- Кој предмет најповеќе го сакаш 

- Кој предмет најлесно го учиш, совладуваш и 

разбираш? 

- Кој предмет го учиш со желба и во поголема 

широчина и длабочина од она што училиштето 

го бара? 



- Во кој слободни ученички активности си 

учествувал и  сакаш да учествуваш? 

- Во што најчесто го користиш слободното време? 

и.т.н. и.т. н 

     Со овие прашања вие учениците можете до одреден 

степен да ги препознаете кај себе своите способности за 

да не бидете во заблуда дека сте способни за некоја 

професија а во суштина таа мисла да е формирана под 

влијание на друго лице. 

  Кога на некој начин ќе станете свесни за своите 

интереси и вистински способности што ги поседувате 

опасноста од погрешен избор или неуспех во учењето се 

намалува. 

 

 

 Поздрав од психологот Попоска Марица 

 

 

  

         


