
Способности 

Као што се разликују по интересовањима, људи се веома разликују и по 
способностима. Неко се одлично сналази са бројевима, неко се јасно и 
прецизно изражава, неко има смисла за технику...  Различите 
способности  значајне су за обављање различитих послова. 

Ни за кога се не може рећи да је способан за све! 

Свако од нас је способан за већи број занимања. Добро, али како 
знати за шта смо то способни? Како да сагледамо своје способности и да 
их доведемо у везу са занимањима? 

За почетак, размисли о себи. Кад је у питању школа вероватно можеш 
да  закључиш да ти неки предмети иду боље него други, знаш да  је у 
нечему било добрих резултата, а да је у нечему другом било тешкоћа. 
Размотри и активности којима се бавиш ван школе, своје слободно 
време. Присети се свега што радиш брзо, лако и тачно. 

Размисли о својим способностима. У томе ти могу помоћи нека од ових 
питања: 

 Да ли се јасно изражавам (усмено и писмено)?  
 Разумем ли брзо и лако чак и сложеније текстове?  
 Умем ли да уочим оно што је битно у градиву?  
 Да ли се сналазим са бројевима?  Да ли брзо и лако 

решавам задатке у којима се траже основне рачунске 
операције?  

 Умем ли да уочим односе међу величинама у математици, у 
физици, хемији...?  

 Могу ли лако да замислим и разумем односе у простору – на 
пример: да се брзо снађем у непознатом граду на основу 
мапе?  

 Волим ли да завирујем у унутрашњост разних апарата? Да 
ли разумем како они функционишу?  

 Да ли вешто рукујем алатима?  
 Изводим ли лако ритмичке покрете и вежбе?  
 Имам ли смисла за прављење предмета од различитог 

материјала (картон, текстил, глина, дрво, метал и сл.)  
 Умем ли да препознам осећања и жеље других људи?  Да ли 

схватам разлоге људских поступака и односе међу људима?  

Покушај да сагледаш своје способности на основу ових и других питања 
које можеш да смислиш и  поставиш себи. Попричај и са родитељима, 
наставницима  и са друштвом из школе.  Свима који те добро познају 
можеш да поставиш питања: 

 Шта ми добро иде? Где постижем најбоље резултате?  
 Које су моје «слабије» стране?  



Ако је потребно, поразговарај и са  психологом или педагогом у школи. 

Свако има «јаке» и «слабе стране». Кад спознаш своје, то је већ други 
корак на путу до правог избора. 

 


