
Алтернативна занимања 

Свако од нас  може бити успешан у већем броју занимања,  барем у 
неколико њих. Сигурно се и твоја интересовања и способности могу 

искористити у више занимања. Људски потенцијали су доста широки –  

најчешће нас интересује више ствари а способности нам омогућавају да 

будемо успешни у више занимања.  

 Како је то могуће?  

Постоје бројна сродна занимања – пожељне особине за рад у 

сродним занимањима се великим делом преклапају. На пример, за 

сродна занимања пожељне су исте или  сличне способности.  

Рецимо, за занимања архитектонски техничар и грађевински техничар 
пожељна је, између осталог, способност схватања и представљања 

(замишљања) односа у простору. За разна занимања из области 

економије, на пример, једна од пожељних особина је брзо и лако 

извођење основних рачунских операција. Могући су, наравно, и  многи 

други примери.  

Способности и друге особине које поседујемо могу, значи, да се 

искористе у више занимања.  То нам омогућава да пронађемо 

алтернативна занимања  у односу на оно које нас највише интересује. 

 Шта су то алтернативна занимања?  

Алтернативна занимања  су  замене, »резерве« за занимања која 

нас највише интересују – могу бити мање или више слична занимању 

или занимањима која нас највише привлаче. Важно је да и она 
одговарају нашим особинама – интересовањима, способностима, 

особинама личности, телесним и здравственим карактеристикама...  

 Зашто је корисно пронаћи алтернативна занимања?  

То су резерве са којима можеш себи да повећаш шансу да се упишеш  у 

средњу школу и да изабереш образовни профил који ти одговара.  

Алтернативна занимања можеш као резерве да упишеш на листу жеља, 

који ћеш попуњавати на крају осмог разреда. Веома је згодно уписати 

на  листу жеља занимања која те интересују, можда у мањем степену 

од занимања које те највише привлачи. Тако можеш себи да повећаш 
шансу да упишеш образовни профил који ти одговара.  



 Сигурно ћу студирати. Сада желим да упишем гимназију јер 
пружа добро опште образовање. Да ли је потребно да 

уписујем неке образовне профиле за средње стручне школе 

на  листу жеља?  

Можеш да упишеш већи број гимназија на  листу жеља, као резерву. 
Није лоше да наведеш и неки четворогодишњи образовни профил 

средње стручне школе који би ти највише одговарао – такође као 

резерву. Из четворогодишњих профила могуће је директно конкурисати 

за упис на факултете.  

 Како да нађем алтернативна занимања?  

Корисно је: 

o да размислиш о томе којој врсти занимања тежиш и о 

разлозима због којих бираш одређено занимање  

o да се добро распиташ о већем броју занимања  

Можда ти то може помоћи да нађеш резервна занимања. Алтернативна 
занимања су резерва за главни циљ – школу или занимање које највише 

желиш. Ако имаш резерву можеш опуштеније да идеш ка циљу. Срећно!  

 

 


