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Родитељи имају на располагању велики број васпитних мера како би дете
усмеравали у жељеном правцу развоја:
• Једна од најприроднијих и најефикаснијих васпитних метода је пример.
Успешност ове методе произилази из склоности детета за опонашањем.
Властитим примером и указивањем на пример других, родитељи могу помоћи
деци у припреми за избор занимања и укључивања у рад .
• Игра, један од најважнијих облика активности на млађим узрастима,
такође представља моћно средство утицаја. Дете кроз игру, испитује и
развија своје психомоторне способности, јача вољу и стиче искуство. На тај
начин оно се постепено припрема за каснији озбиљан рад . Кроз игру се на
каснијим узрастима може пратити и развој професионалних преференција.
• Рад као васпитно средство повољно делује на развој физичких особина
детета, његовог мишљења и емотивног живота, спречава лењост и формира
карактер. Кроз рад се дете уводи и у друштвени и производни живот,
развија му се осећај одговорности и смисао за сарадњу и поштовање
људских делатности. За развијање радних навика код детета важно је да
родитељ има правилан однос према раду, поготово према односу између
физичког и интелектуалног рада чије се границе применом све савршенијих
техничких достигнућа смањују. Породица би требала тако да усмерава дете
да оно научи да цени сваки рад, уколико се он обавља добро. Дете треба
што раније запошљавати у складу са његовим физичким и интелектуалним
могућностима. Учење је посебан облик рада који налаже детету читав низ
обавеза. Међутим, уз учење породица треба да га ангажује и у другим
радним активностима (кућни послови, чување млађе деце и сл.) у оној мери у
којој му то школске обавезе дозвољавају.
Да би рад на професионалној орентацији имао праве ефекте потребно је да
дете буде активно у процесу припреме за избор занимања. За самостално
доношење професионалне одлуке њега треба оспособљавати у ранијој,
припремној, фази подстицањем на:
• размишљање о будућем занимању;
• објективније упознавање својих особина;
• упознавање потреба друштва за појединим занимањима.
Типичне грешке родитеља, које могу да умање шансе за правилан избор
занимања њихове деце:
• Професионална оријентација се схвата као неважна делатност, родитељ се
не ангажује у довољној мери и не сарађује са другим факторима значајним за
избор занимања;

• Став да треба започети са припремом за избор занимања тек при крају
основне школе;
• Субјективност у оцени способности и других особина детета, било да се оне
потцењују или прецењују;
• Подела занимања на вредна и безвредна, при чему се не узимају у обзир
интересовања и способности онога ко их обавља;
• Мишљење да једино родитељи могу добро да познају своје дете, чак и ако
нису у стању да му помогну око доношења професионалне одлуке;
• Родитељи сарађују са саветницима за професионалну оријентацију, али из
неповерења прикривају неке чињенице или нетачно приказују ситуацију,
чиме доводе у заблуду оне који желе да им помогну;
• Родитељи сматрају да је избором неке школе или занимања једном заувек
донесена професионална одлука, па више не воде рачуна о професионалном
развоју детета.
• Родитељи себе сматрају немоћним и мисле да су сви други позванији од њих
да се баве питањима професионалне оријентације, па због своје пасивности
препуштају дете другима.

Професионална оријентација је дуг процес
припреме и прилагођавања и неопходно је да у
том процесу учествују сви који могу да утичу
на избор, а нарочит о породица, која
најснажније формира човека током целог
његовог живота.

