
  

 

       

 ИНФОРМАЦИЈА НАМЕНЕТА ЗА 

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ДЕВЕТО 

ОДДЕЛЕНИЕ 

 

 Изборот на занимањето е една од најважните 

одлуки во животот на вашето дете. Причината е јасна, за 

најголем број ученици тоа е одлука за поголемиот дел 

од живото, а понекогаш и за цел живот.  Со 

запишувањето во средно училиште до крајот на 

работниот век многу успеси, неуспеси, задоволство и 

контакти со други луѓе ке бидат поврзани со занимањето 

кое ке го одберат вашите деца. Затоа овој избор не 

треба да биде случаен или принуден. 

 Врз правилниот избор на занимањето влијаат 

повеќе фактори: општествените промени во кои се 

наоѓаме, условите за упис, успехот на учениците, 

другарите, роднините и сл. Најважната и најголема  

улога при изборот на средното училиште ја имаат  

родителите, училиштето и самите ученици 

Родителите обично со најдобра намера го 

советуваат своето дете при изборот на ова или она 

занимање. Познавајки ги многу подобро одредени 

работи особено интересот и можностите на своето дете, 

потоа можностите за вработување и сопствените 

материјални можности за продолжување на 

образованието најчесто се тие кои одлучуваат што и 

каде ке го продолжи своето  образование нивното дете.  

Сепак родителите треба да знаат дека нивното 

влијание не треба да биде олучувачко , бидејки тие 

често пати повеќе водат сметка за коњуктурата на 



одделни професии и занимања,како и за можностите за 

вработување, а помалку за своето дете. Поради тоа меѓу 

родителите и децата доаѓа до недоразбирање. Доколку 

родителите ризикуваат своето влијание и замисла да го 

спроведат до крај постои опасност дека неговото дете ќе 

се орјентира кон некоја професија што не ја сака поради 

што  ќе покаже послаби резултати и успех во учењето и 

покрај тоа што било солиден ученик во основното 

образование. Затоа родителот треба да му помогне на 

своето дете при одлуката за натамошното школување на 

умешен и внимателен начин, да воспостави добра 

комуникација,  доверба и разбирање, да го слушне 

мислењето на своето дете зошто сака или несака да се 

запише во одредено училиште, да поразговара за 

професијата што би ја работел, да види колку детето ја 

знае суштината на таа професија и сл. Со децата на оваа 

воздраст треба да се разговара со почит, како со 

рамноправен партнер,а не со некоја надреденос, 

строгост и сомневање дека тие незнаат и неможат сами 

без нивна помош да одлучат за понатамошната 

орјентација во животот. 

Родителот исто така е должен сериозно да ја 

процени објективната состојба и можностите на 

ученикот, ане да го насочува кон своите дамнешни 

неостварени желби најчесто несвесн, наведувајки 

бројни моменти што треба да одат во прилог на нивните 

неисполнети желби. 

Многу е важно да се истакне дека одлуката за 

тоа каде и што понатаму требе да ја донесе самото 

дете бидејки едно е сигурно а тоа е дека тоа (детето) 
ке требе да учи и работи. Она што самото дете ќе го 

избере тоа повеќе ќе се труди да го  оствари и да покаже 

дека било во право. Она што самото дете ќе го избере 

значи дека тоа повеќе го интересирало, дека ќе биде 

позадоволно и мотивирано додека учи или работи, а 

неговиот успехот ке биде поголем поради што ќе се 

чуствува исполнето здоволно и среќно . 
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