
            Крај вашег осмогодишњег школовања је веома близу и сигурно је да имате бројне дилеме, 

питања и недоумице око тога куда даље.  

Избор средње школе и образовног профила је изузетно озбиљан и одговоран  задатак и не 

би смео да буде последица неке недовољно промишљене и случајне одлуке.  

           Проверени рецепт који ће вам обезбедити сигуран и непогрешив избор средње школе и 

образовног профила не постоји, али је свакако важно да не изаберете одређену средњу школу само 

зато што вам је најближа, или зато што су исту школу завршили брат, сестра, или ће је, можда, 

уписати неко из вашег друштва. 

            Сигурно је да ће одлука о будућој школи бити боља ако се што више информишете о 

жељеној школи, сагледате реално своје способности, склоности и интересовања, консултујете се 

наставницима, педагогом, одељењским старешином, родитељима...  

           Имајте, колико год је то могуће, што јаснију слику о себи, јер што боље познајете своје 

способности, жеље и интересовања биће вам лакше да одаберете будућу школу и занимање. 

 

 

ШТА ЈЕ ВАЖНО ЗА ИЗБОР ШКОЛЕ  

 Да бисте се нашли у за вас "најбољој" школи неопходно је да се ускладе неки важни 

фактори: ВАШЕ СПОСОБНОСТИ, ИНТЕРЕСОВАЊА, НЕКЕ ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ И УСПЕХ 

ИЗ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ.  

 Размисли о својим интересовањима – да ли те више интересују природне науке, друштвене 

науке или уметности.  

 Добро процени своје способности, тј могућности да се успешно обављају неке активности. 

Ако се трудимо, можемо до извесне границе да развијемо своје способности. Неке од способности 

су: уочавање просторних односа, решавање математичких задатака, вербална способност, 

спретност руку и прстију...  

 Пази само да не помешаш интересовања са способностима. Ове две ствари су често у 

блиској вези, јер нас обично више интересују активности у којима смо успешни. Али не мора 

увијек бити тако.  

 Провери да ли твоје здравствено стање одговара захтевима појединих занимања – да ли 

болујеш од неких хроничних болести или имаш специфичан здравствени приблем.  

 Потруди се да се што више информишеш о жељеном смеру, као и о свим осталим 

професијама јер ћеш на тај начин бити још више сигуран да си направио добар избор. Разговарај 

са одраслим људима различитих професија.  

 Ако желиш да студираш, информиши се да ли одабрана средња школа даје директну 

проходност за упис на жељени факултет.  

 Обавести се о перспективама запошљавања – да ли се релативно лако може добити посао у 

струци коју желиш да изабереш.  

 Размишљај не само о томе како да упишеш одређену школу већ покушај реално да 

сагледаш могућности даљег школовања и каснијег запослења. Изаберите школу у којој имате 

највише шансе да успете.  

 Свако занимање има и добре и лоше стране, па би било добро да се унапред припремиш на 

то да жељена професија поред онога што ти се свиђа има и "мање лепу" страну. 

И на крају, да још једном да нагласим, да вам стојим на располагању за сва питања и 

дилеме у вези избора средње школе.                             ваш психолог школе, Данијела Обрадовић 


