
Мојата идна професија 

 

Безгрижно детство е сон на секое дете. Уште во раното детство,како и сите деца 

така и јас имав свои желби,сонови,фантазии,копнежи по она најубавото.Тие се 

менуваа доста често низ годините. Моето детство беше безгрижно,исполнето со 

љубов и среќа,негувана од моите родители..Но дојде и тој период од животот кога 

треба да се размислува за иднината. 

Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?“, - ова прашање честопати го поставуваат 

возрасните кај малите деца. И јас не сум исклучок, иако не сметам дека сум 

сеуште дете. Моите родители се многу загрижени дали изборот на животниот пат 

што треба да го направам сам, ќе биде вистинскиот. Често во мојата глава се 

испреплетуваат мисли за тоа што сакам да бидам кога ќе пораснам. Дали она што 

како желба постои длабоко во мене, што го посакувам сега, ќе стане моја идна 

професија?Дали желбата ќе ја претворам во реалност.Дали во иднина може да ми 

се смени мислењето? Не знам дали некој може со сигурност на наша возраст да ја 

одбере вистинската професија, но за среќен живот мислам дека треба да го 

слушаме срцето и желбата за она што ќе го работиме да ни причинува 

задоволство без разлика колку е тешко и дали носи финансиска корист. 

Многу луѓе не ја разбираат нивната вистинска цел. Многумина дури ја мразат 

својата работа и професија, но го прават тоа за пари. Парите не се среќа. Луѓето 

дури и не се прашуваат - како да знам кој сакам да станам? Тие само одат таму 

каде што плаќаат повеќе, а потоа страдаат од постојан недостаток на 

задоволство. Потоа тие бараат работа каде што плаќаат уште повеќе. И така 

бескрајно, талкаат низ годините, но со тек на време сваќаат дека овие пари носат 

погрешна радост. Но секако не треба да се изостави тоа дека професијата е извор 

на егзистенција.  

Јас сум ученик во деветто одделение. Останува многу малку до завршувањето на 

основното училиште. Затоа, треба да размислувам за избор на мојата идна 

професија.Секој човек при крај на едно поглавје од образованието мора да избере 

како и каде ќе го продолжи образованието и која би била неговата идна 

професија. За да постои, едно лице мора да работи и да заработи за живот. И за 

да најде работа, едно лице мора да учи за да има пристојна професија. Долго 

време размислував за тоа кој треба да станам, бидејќи има многу важни професии 

во светот. На пример, лекарот е многу важна професија, затоа што без овие луѓе 

не би можеле да го подобриме нашето здравје; шивачка, без неа ќе одевме во 

грда облека; пекари, без кои немавме да имаме леб и други колачи; војска и 

полиција, без нив нема никој да нè заштити, итн. Но, сега е 21 век, и одбрав 

професија што одговара на овој век - програмер. Многу ги сакам компјутерите и 

информатиката. Оваа професија е интересна и нуди најразлични можности.  



Програмер е човек кој што е креативен, комуникативен, точен, прецизен, познава 

англиски јазик. Програмер е личност која знае како да развива софтвер. Ова не е 

единствената вештина во која треба да има стручно знаење специјалист по 

информатика; Исто така тој треба и да знае како да ја подобри, сервисира и 

усоврши техниката без која денес не се може во секој сегмент од животот. Без 

програмери, тешко е да се замисли нашиот тековен живот.Индустријата, 

фабриките не би работеле без лица кои знаат како да ги програмираат машините. 

Интернетот игра важна улога во развојот на бизнисот и пошироко. Ако треба да 

најдеме најразлични информации, ние пребаруваме преку пребарувачот за 

соодветни веб-ресурси. Специјалист од оваа област треба да знае јазици за 

програмирање, да може да создава веб-страници, да зборува странски јазик 

(барем англиски) и постојано да го подобрува своето знаење. Постојат такви кои 

развиваат програми специјално за работа на одредено претпријатие (програмери 

за апликации). Програмерите имаат голема заработка. Во нашата земја, тие се 

еден од најплатените специјалисти за кои постои голема побарувачка. Лицето кое 

ја одбрало оваа професија треба да знае многу за компјутерите и компјутерската 

технологија. Ја избрав оваа професија затоа што ми одговара според 

карактеристиките што ги имам јас и кои според мене треба да одговараат на 

мојата професија.Предностите на оваа професија се тоа дека може да се најде 

работа во сите сектори, и добро да се заработи.Но има и лоша страна, постојано 

треба да се седи на компјутер, а тоа лошо влијае на квалитетот на животот.Тоа би 

можел да го смалам со тоа што би научил и како да ги расклопувам и поправам 

компјутерите, и да можам да ги менувам неговите компоненти, и така би го 

намалил времето поминато пред мониторот. За да станам програмер, треба 

добро да го завршам средното училиште и да одам на универзитет.Ќе дадам се 

од себе за да успеам во тоа. Јас го избрав тоа и од се срце со големо задоволство 

би сакал да биде мојата идна професија. 
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