
Особине личности 

До сада је било речи о интересовањима и способностима. Шта су 

особине личности? Шта је то, уопште, личност? И зашто је то важно?  

Вероватно  познајеш људе који имају сличне особине, који се у неким 

ситуацијама слично понашају. Да ли познајеш две особе за које можеш 

рећи да им је понашање у целини исто?   

Не постоје две истоветне личности . Личност је јединствен скуп 

особина који одређује карактеристично и доследно  понашање особе. 

Значи, свако од нас има јединствену, непоновљиву комбинацију 
особина. Захваљујући њој, понашамо се на карактеристичан, 

препознатљив начин.  

А особине личности ? Ако размислимо о  себи и свом понашању, 

можемо да издвојимо неке особине. Рецимо, причљиви смо или ћутљиви, 

упорни или лако одустајемо,  нагли смо или промишљени... Све су то 

особине или црте личности. Оне чине да се у сличним ситуацијама 
понашамо слично – значи, доследно. А ти си управо у  том узрасту када 

се твоја личност још формира, развија. Обликују се особине, стичу се 

неке нове, понашање постаје доследније...  

Различите особине личности важне су за рад у различитим 

занимањима. За запослене у администрацији (на пример, шалтерски 

службеници) било би добро да лако успостављају контакте, да су 
љубазни у опхођењу, стрпљиви, педантни и сл. За медицинске 

техничаре би било добро да, поред ових особина,  поседују и 

саосећајност, присебност, смиреност...  

Размисли о томе које су особине  значајне за занимања наставника, 

фризера,  новинара, аутомеханичара, књиговође, хирурга, саобраћајца. 

Запиши их на листу папира и сачувај за касније.  

  Размисли о својим особинама. Нека од наредних питања могу ти помоћи 

у томе.  

 Волим ли да планирам и организујем своје активности?  

 Да ли упорно и стрпљиво истрајавам у раду без обзира на 

тешкоће?  

 Да ли сам особа која воли стално да буде у покрету?  
 Да ли лако успостављам контакт са другим људима и стичем 

нова познанства?  

 Волим ли да организујем активности других људи?  



 Имам ли стрпљења за људе? Да ли водим рачуна о 

осећањима и жељама других?  

 Да ли се трудим да помогнем другима, ако могу?  

 Да ли углавном могу да се контролишем, реагујем мирно, 
сталожено?  

 Да ли волим да обраћам пажњу на детаље?  

 Волим ли да сазнајем нове ствари?  Волим ли да разматрам 

нове идеје?  
 Волим ли да учествујем у такмичењима (спорт, школска 

знања, игре…)?  

Претходна питања, као и друга која можеш да смислиш, постави свима 

који те добро познају – родитељима, брату или сестри, пријатељима и 

наставницима. Упореди своје виђење себе и како те виде други. Можеш 

доћи до занимљивих открића! О својим особинама личности можеш да 

попричаш и са школским психологом.  

Многе особине се током живота могу развијати под утицајем активности 

које обављамо и средине у којој се крећемо. Обликује их и занимање 

које изаберемо. Пословни секретари и секретарице временом постају 

боље организовани, трговачки путници убедљивији… И ти можеш 
донекле развити неке особине које сада не поседујеш. Важно је знати 

каква си особа сада и чему тежиш – шта је за тебе вредно, који су 

животни циљеви које желиш да оствариш. Када то сагледаш, готов је 

други корак на путу до правог избора!  

 


