
КАКО БИ ИЗБОР БИО 

ДОБАР ТРЕБА СЕБИ ДА 

ПОСТАВИМ НЕКОЛИКО 

ПИТАЊА...  

ТРЕБА ДА УПИШЕМ 

СРЕДЊУ ШКОЛУ... 



НАМЕРЕ 

• Шта ћу после основне школе? 

• Где ћу наставити образовање?  

• Шта знам о садржају рада занимања 

које бирам, о школовању, 

запошљавању...? 

• Како треба да «изгледа» идеална особа 

која је успешна у том занимању? 

• Колико ја «личим» на такву  

особу? 

 



НАМЕРЕ 

• Шта ми саветују родитељи и други 

који ме познају? 

• Да Ии се слажем са предлозима? 

 



СКЛОНОСТИ И 

ИНТЕРЕСОВАЊА 

• Који су ми омиљени предмети? 

• На које секције идем или бих волео да 

идем? 

• Шта радим у слободном времену? 

• Да ли сам био на радном месту «свог» 

занимања? 

• Да ли сам причао са  

стручњацима...? 



СКЛОНОСТИ И 

ИНТЕРЕСОВАЊА 

• Од када сам заинтересован за тај 

избор? 

• Шта сам хтео раније? 

• Колико ме родитељи подржавају ? 

• Какву ми помоћ пружају у вези 

избора? 



СПОСОБНОСТИ 

• Које способности запажам код себе? 

• Колико моје способности долазе до 

изражаја у занимању које бирам? Да 

ли и како развијам способности које су 

потребне за занимање? 

• Колико се подударају моја 

интересовања са способностима?  



СПОСОБНОСТИ 

• Како моји наставници и родитељи 

гледају на моје способности? 

• Слажем ли се са њима у процени? 

• Могу ли ми помоћи родитељи и 

наставници у развоју способности? 



ОСОБИНЕ 
• Које особине (позитивне и негативне) 

су код мене најизраженије? 

• Које особине треба да има «идеална» 

особа која се «мојим» занимањем бави? 

• Које особине ја треба још да развијем? 

• Да ли знам како могу развијати своје 

особине? 

• Како ми средина може помоћи  

у развијању адекватних  

особина? 



ПРИПРЕМЉЕНОСТ 

• Како процењујем свој општи успех? 

• Који предмети су ми најважнији за 

успех у «мом» занимању? 

• Које имам оцене из тих предмета? 

• Могу ли остварити своје намере 

(могућност уписа, успех у занимању)? 



ПРИПРЕМЉЕНОСТ 

• Од чега (кога) зависи остварење мојих 

намера? 

• Шта могу још да:урадим да будем 

сигурнији у успех? лмам ли резервни 

план уписа? 


