


Придобивки од правилен избор 
на професија:

• Успех во работата

• Радост

• Задоволство

• Навремено извршување на обврските

• Извршување на работните обврски  со 
интерес

• Интерес за професионално усовршување 



Ученици,

Изборот на средно училиште е една од најважните одлуки

која треба да ја донесете. Таа одлука не е воопшто лесна.

Ви се наметнуваат повеќе прашања:

*Кое средно училиште да го одберам? Која струка?

*Каде после завршувањето на основното образование?

*Кое занимање да го одберам за своја животна професија?

*Дали ќе го направам  вистинскиот избор?



При изборот на професија  важно е да си 
дадете одговор на следните прашања:

• ШТО - јас ЗНАМ да работам (моите 
способности)

• ШТО - јас САКАМ да работам (моите 
интереси)

• ШТО - јас УМЕАМ да работам (какви се моите 
знаења)

Изборот на занимањето претставува темел на 
иднината на младиот човек 



Во изборот на средните училишта не се 
раководи од следните ставови: 

• Најблиското училиште во кое ќе се          запишам

• Училиште во кое ќе се запишам ќе се запишат повеќето од 
моите пријатели 

• Ќе се запишам во тоа училиште затоа што тоа го сакаат 
моите родители 

• Сеедно е во кое училиште ќе се запишам  затоа што сум 
одличен ученик и се ми оди добро 



Последици од неправилен избор на 
професија

• Неуспех во работата

• Чуство на незадоволство

• Доцнење при извршување на работните обврски

• Извршување на работните обврски бавно, без интерес и со 
грешки

• Нема интерес за професионално усовршување и барање 
излез на друго место



За да се направи вистинскиот избор на средното 
училиште потребно е: 

• Детално да се информирате за мрежата на средни училишта 

• Запознајте се со основните карактеристики на одредени професии и 
група на сродни занимања соодветни на вашите  способности 

• Потребните компетенции за извршување на задачите, како и 
можности за вработување

• Размислите за вашите желби и интереси 

• Способностите кои треба да ги поседувате  за успешно да го 
продолжите вашето образование 

• Размислите за вашите квалитети, карактеристики или особини на 
личноста 

• Размислите за вашите вредности  и она што ве мотивира



Пред вас е многу важен чекор  кој ќе влијае на 
вашата иднина

Работи она што го сакаш и не ќе мораш да се грижиш за 
твојата иднина
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