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ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
– ОДЛУКА ЗА ЦЕО ЖИВОТ
ШТА ЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

Да ли је ваше дете
вођа, лидер, тимски
радник, будући научник, програмер,
уметник, лекар, терапеут трговац, фризер, електричар, механичар…? Уколико
не знате који је одговор на ово питање,
онда треба да се
обратите стручњаку
који ће вам помоћи
да сагледате све способности вашег детета, као и да детету
помогнете да одабере право занимање.
Два су разлога
због којих сматрам
да треба да треба о
овоме да пишем
1.У току рада често сам се сусретала
са родитељима, а
такође је то случај
и са неким ученицима, који заправо и
не знају шта је професионална оријентација, тако да сам
одлучила да то појасним.
2. Сада је право
време да се ученици
обрате за помоћ, јер
припреме за упис у
школе и факултете
ће ускоро почети.
Моје искуство, а и искуство многих мојих
колегиница је да се
деца обрате тек у
марту или априлу,
када су већ требали да донесу одлуку

о томе шта желе да
упишу.
Професионална
оријентација је једна од многих делатности коју обавља
психолог. Усмерена
је на пружање континуиране помоћи
појединцу, током
његовог целокупног
професионалног
развоја. Значи везана је како за одабир
школе, тако и касније
уколико неко жели да
мења посао или остане без посла.
Ова врста делатности се највише
примењује код деце
која треба да одаберу своје будуће занимање, што је сасвим
разумљиво, јер су и
сами родитељи као и
ученици често збуњени због многих промена које се на нивоу
друштва дешавају.
Такође и за посло-

давце овај поступак
може бити од огромне користи нарочито
при професионалној
селекцији кадрова,
чиме се значајно
могу ублажити неки
проблеми – сукоби између запослених, флуктуација,
апсентизам….. Моје
искуство показује
да резултати на тестирањима радника
при пријему на неко
радно место могу
јасно да укажу на
неке проблеме који
се могу појавити у
његовом функционисању. У већим срединама овај поступак
је постао неопходан
при запошљавању,
тако да се надам да
ће то бити и код нас.
Најбитније
функције овог
процеса су да:
1. Помаже појединцу да боље упозна

себе и своје карактеристике битне за
професионални избор (интерелтуалне,
социјалне,
емоционалне креативне),
затим своја
интересовања
која могу битно
да утичу на на обављање посла, животне вредности (новац,
каријера, здравље,
породица), ставове
према учењу и раду
– радне навике, организација рада. Али
оно што је најважније је утврдити где
је усмерена дететова
мотивација - шта оно
заиста жели постићи
у животу и колико
је заиста спремно
да уложи напор за
остварење својих
циљева и вредности.
Када је дете добро
мотивисано, све остало се много лакше
постиже.
2. Пружа информације о условима за
упис у одговарајућу
школу/факултет.
Које процесе обухвата професионална
оријентација? Ту пре
свега спадају:

•Професионално
саветовање
•Професионална
селекција и класификација
•Професионално
информисање
•Аналитичко – истраживачка и развојна делатност
У наредним бојевима описиваћу детаљно поступак који
се обавља са ученицима који треба
да одаберу средњу
школу или факултет.
Сазнаћете коме
је професионална
оријентација потребна, како се обавља
поступак и наравно
уколико будете заинтересовани, ви поставите питања, а ја
ћу се трудити да вам
одговорим на најбољи могући начин.
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