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Драги ученици

 Времето за одлука за избор на средно 

училиште е пред вас. Кое занимање 

да се одбере? За кое училиште да се 

одлучите? Одговорите на овие 

прашања не се секогаш едноставни;

 Потребно е да внимавате за да ја 

донесете најдобрата можна одлука;



 Како да се донесе одлуката?

Потруди се подобро да се запознаеш себе си, 

своите интереси, способности, потреби, 

желби...

 Детално информирај се!

Кој да прашаш?

❖ ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО; 

❖ НАСТАВНИЦИТЕ;

❖ ДРУГАРИТЕ, ПРИЈАТЕЛИТЕ;

❖ УЧИЛИШНИТЕ ПСИХОЛОЗИ И ПЕДАГОЗИ; 



Размисли што сакаш:

 Да се вработиш после завршеното средно училиште?

 После средното училиште да го продолжиш 

образованието?

 Прво да завршиш средно стручно училиште и стекнеш 

некое занимање, а после да продолжиш со 

образованието?

 Правилната професионална ориентација овозможува 

усогласување на желбите, интересите и 

способностите со потребите на општеството. На тој 

начин ќе се избегнат несакани последици како: 

чекање подолго време за вработување, 

непродуктивност, префрлање од едно работно место 

на друго, преквалификација и сл. 



Какви видови училишта постојат?

 Постојат следниве групи средни училишта:

❖гимназии

❖средни стручни училишта

❖средни уметнички училишта и

❖средни училишта за ученици со посебни 

образовни потреби.



Најчести грешки во изборот на 

училиштата и занимањата

 Ќе се запишам во најблиското 

училиште;

 Ќе се запишам во училиштето каде 

одат и моите другари;

 Ќе се запишам во училиштето кое за 

мене го избраа моите родители;

 Ќе се запишам било каде бидејќи 

имам слаб успех;



Одлуката е донесена, само 

едно училиште доаѓа во обзир, 

не размислувам за други 

училишта!



Секоја личност има:

 Вредности 

Секоја личност има свој сет од вредности, 

односно збир од ставови или уверувања за тоа 

што е исправно, добро или посакувано. Сепак 

сите вредности не се подеднакво важни. Може на 

пример на идната работа да имаме можност да 

работиме во група луѓе, т.е. тим каде на пример 

висината на платата може да биде помалку 

важна и обратно. Како ќе вреднуваме одредена 

работа може да се види од нашите ставови и 

однесување, а тоа може да ги одредува и нашите 

животни цели;



 Интереси

Интересот значи трајна насоченост на 

личноста на некоја содржина и активност и 

подготвеност да се бави со таа содржина. 

Значи, интересите се она што нас навистина 

нè интересира, со што сме задоволни и со што 

сакаме да се занимаваме. Има многу луѓе кои 

завршиле училиште за занимање со кое 

подоцна никогаш не се бавеле бидејќи нивните 

интереси се насочиле во сосема друго 

подрачје. 



Средни училишта во кои најчесто се 

запишуваат нашите ученици:

 СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани

 СОУ „Гошо Викентиев“ – Кочани

 СОУ „Ванчо Прке“ – Виница

 СОУ „Јане Сандански“ – Штип

 ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ – Штип

 СОУ „Наум Наумовски Борче“ – Пробиштип



Или пак да изберете некои од средните 

училишта во Скопје

 СУ на град Скопје „Марија Кири - Склодовска“ 

– Скопје

 СГГУ на град Скопје „Здравко Цветковски“ –

Скопје

 Новото државно училиште ДСУ Математичко-

информатичка гимназија во Скопје ...



Драги ученици,

имајте успех во 

Вашите понатамошни 

планови и амбиции! 


