ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ПРАВИЛАН
ИЗБОР ЗАНИМАЊА
Крајњи циљ нашег школовања је оспособљавање за одређено
занимање.Правилно одабран позив испуњава човeка животном
радошћу и срећом. Људи се разликују у ономе што их интересује , али
и у ономе што могу и у чему су добри. Неки се одлично сналазе са
бројевима ,неко је вешт са речима, неко има смисла за технику.....
О чему морамо да размишљамо да бисмо правилно одабрали свој
будући позив? Успех при обављању различитих послова зависи од
СПОСОБНОСТИ.
Различите способности значајне су за обављање различитих
послова.На пример ,за особу која се бави наставничким послом ,важно
је, да се јасно изражава и да уме да преноси знање. Аутомеханичар
вешто рукује алатом разуме принцип рада мотора ,добро опажа и памти
детаље.
Способности су значи наше могућности да успешно обављамо
неке активности и послове.Свако од нас има способности које
одговарају већем броју занимања.Важно је да важ избор занимања
одговара вашим способностима. Ако изаберемо занимање чији су
захтеви већи од наших способности ,имаћемо мање успеха у раду и
нећемо бити задовољни, а и ако су нам способности веће од захтева на
послу нећемо бити задовољни ,јер нема изазова .Увек је много лакше
да обављамо активности за које имамо развијене способности.Постоји
више типова способности:
ВЕРБАЛНЕ
СПОСОБНОСТИ:
то
је способност
лепог
изражавања,разумевања и памћења појмова исказаних речима,
схватање смисла реченица, текстова , Јасно изражавање уз употребу
великог броја речи.
Ова способност је потребна преводиоцима,новинарима, водитељима,
правницима, психолозима ,наставницима, туристичким радницима и
свим осталим занимањима где је рад заснован на усменом или
писменом изражавању.
НУМЕРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ: то је способност брзог и тачног
рачунања,извођења једноставних рачунских операција и уочавања и
разумевања односа међу величинама.Сналажење са бројевима је
потребно
математичарима,
информатичарима,
физичарима

,хемичарима, електротехничарима , грађевинским техничарима,
трговцима ,конобарима, економским и финансијким техничарима.
СХВАТАЊЕ НАЧИНА РАДА МАШИНА И УРЕЂАЈА : то је
разумевање принципа механике, схватање принципа рада машина и
уређаја, уочавање и отклањање кварова на машинама или уређајима ,
управљање превозним средствима. Ово је потребно машинским
инжињерима
и
техничарима,
аутомеханичарима,
електротехничарима,саобраћајним
техничарима,
грађевинским
техничарима ,возачима, као и другима који се баве управљањем или
одржавањем машина и уређаја.
СХВАТАЊЕ ОДНОСА У ПРОСТОРУ: то је сагледавање односа делова
и целина у равни, затим замишљање тродимензионалног изгледа
предмета,њиховог изгледа под различитим углом гледања у
различитим положајима, замишљање дводимензионалног приказа
скица, мапа, цртежа упростору исналажење у простору.Ова способност
је веома важна за занимање архитеката, грађевинских инжињера,
Зубних техничара, зудара, столара ,бравара, кројача, дизајнера, аутолимара, возача друнског саобраћаја
СПРЕТНОСТ РУКУ И ПРСТИЈУ:то је усклађеност покрета руку и
прстију, брзо и прецизно састављање и растављање делова предмета и
руковање ситним предметима.Спретност руку и прстију је потребна
хирурзима, стоматолозима, зубним техничарима, прецизним
механичарима, оптичарима, електроничарима, сликарима, музичким
извођачима, вајарима, златарима, механичарима.ж, инсталатерима,
конобарима, фризерима, кројачима....
Други важан фактор при избору занимања јесте ЉУБАВ ПРЕМА
ОДРЕЂЕНОМ ПОЗИВУ. Ако , сигурно ћемо бити добри учитељи,
васпитачи.Ако
волимо
аутомобиле
бићемо
добри
аутомеханичари,аутолимари ,аутоелектричари, ако волимо да
помажемо људума-добри лекари.....
Трећи фактор о коме морамо да водимо рачуна јесте наше
ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ. Уколико имамо неке здравствене
тешкоће,нека занимања не можемо обављати.Људи са срчаним манама
не могу обављати занимања код којих је потребан физички напор;они
који имају равне табане нису погодни за занумања код којих се стоји;
од возача се тражи добар вид, смиреност и сталоженост; од зидара и
електричара способност за одржавање равнотеже.

Још један важан фактор о коме треба да водимо рачуна је
УПОЗНАВАЊЕ
РАДНИХ
ЗАДАТАКА
У
ПОЈЕДИНИМ
ЗАНИМАЊИМА и
упоређивање тих задатака са сопственим
особинана личности као што су : истрајност, прецизност, одговорност,
радозналост....На пример, часовничар и механичар мора бити прецизан,
добар биолог радознао за све што се збива у природи, добар инжењер
одговоран, добар психолог смирен, сталожен и истрајан.

Треба се упознати са што више различитих занимања, јер
само ако будемо знали каква све подручја рада постоје, моћи
ћемо да изаберемо оно занимање које нама највише одговара!
Важна ствар коју морамо да запамтимо јесте да је свако
занимање подједнако вредно и важно ако се обавља са
довољно љубави!

