
Пожељне особине 

Шта су то пожељне особине за рад у одређеном занимању? Може 

се рећи: 

 да су за различита занимања пожељне различите особине 

или, другим речима, различита занимања «траже» 

различите особине од људи који их обављају.  

 да су то особине које је добро имати ако се бавимо тим 

занимањем. Ако их имамо, велики су изгледи да ћемо 
успешно обављати тај посао, на своје задовољство и на 

задовољство других људи.  

За особу која се бави наставничким послом, рецимо, важно је да има 

развијена интересовања за предмет који предаје и за различите облике 

наставног рада, да воли да подучава младе људе, да се јасно изражава, 
да може брзо и лако да разуме усмена излагања и текстове, да је у 

стању да уочи оно што је битно у градиву, да уме да преноси знање, да 

лако успоставља контакте, да је љубазна, стрпљива, смирена, одлучна... 

За особу која се бави аутомеханичарским послом, на пример, важно 

је да има развијено интересовање за машине и начин њиховог рада, 

посебно за аутомобиле, да воли практичан рад – прављење нечег 
опипљивог и корисног, да вешто рукује алатима, да разуме принципе 

рада машина, да добро опажа и памти детаље, да је поуздана...  

А сада нешто што ти је већим делом познато:  

пожељне особине за рад у неком занимању су:  

 склоности и интересовања у вези са тим занимањем  

 тежња обављању послова у оквиру тог занимања, 

вредновање те врсте посла  

 одговарајуће способности – способности које су потребне за 

овладавање знањима и за обављање послова  
одговарајуће способности за нека занимања укључују и 

таленат  

 одговарајуће особине личности  

 одговарајуће телесне карактеристике и здравствено стање  

Значи, за свако занимање постоји пожељан скуп особина. С друге 
стране, људи се умногоме разликују. Свако има свој скуп особина – 

своја интересовања, тежње, способности, особине личности, телесне и 

здравствене карактеристике... 



Да ли то значи да свако може да пронађе занимање за себе? Управо 

тако! Постоји јако много занимања и свако од нас може да пронађе 

нешто за себе. Штавише, свако поседује одговарајуће особине за већи 

број занимања – барем за неколико њих.  

Добро, а како сазнати о пожељним особинама за рад у разним 
занимањима? Постоје различити извори информација. Згодно је 

користити што више извора – тако умањујемо вероватноћу да се 

ослонимо на неки непотпун извор информација. Осим о пожељним 

особинама, можемо сазнати и многе друге податке о занимањима. 

Таленат или обдареност је веома важна особина за занимања из 

области:  

 ликовних уметности  
 музике  

 балета  

 глуме  

 коришћења страних језика  

 писања (журналистика, есејистика, књижевност...)  

 спорта...  

Ако се интересујеш за неко од занимања из тих области, а не знаш да ли 

поседујеш таленат, важно је да опробаш своје склоности (на пример, 

црташ, обликујеш, пишеш, користиш стране језике, певаш, играш, 

глумиш, бавиш се спортом) и питаш друге о томе. 

Можеш да разговараш са наставницима предмета за које показујеш 

највише дара и интересовања. Можда можеш преко родитеља, 
пријатеља или познаника да упознаш некога ко се посебно разуме у 

област која те интересује. Испољи своје склоности пред том особом и 

поразговарај са њом. Размисли о њеној процени твог талента. Имај је у 

виду кад бираш школу или будуће занимање. 

Таленат је сјајна основа за постизање високих резултата. Да би се 
развио, потребно је уложити труд, уз подршку одговарајућих педагога 

(музички, балетски педагози...). 

 


