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Portofoli i orientimit profesional

Regjistratorë i dokumentacionit për
përgaditjen e zgjedhjes së drejtimit
shkollor/profesionit në të ardhmen
EMRI DHE MBIEMRI I PRONARIT/ES SË PORTOFOLIT

EMRI I SHKOLLËS

VENDI

REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN

Çfar të sjell Portofoli yt i orientimit profesional
I nderuari nxënës, e nderuara nxënëse,
Duke dëshiruar të të ofrojm mbështetje dhe fuqi në zgjedhjen e drejtimit dhe profesionit në të ardhmen,
para teje është portfoli i orientimit profesional i cili të ndihmon në përgaditjen e marrjes së vendimeve dhe
grumbullimin e dokumentacionit për zgjedhjen e drejtimit në arsimimin e mëtutjeshëm rrespektivisht
profesionit. Regjistratorin si portfol për orientim profesional e përdorë përgjat gjith procesit së orientimit
profesional dhe ai përmban punimet e tua nga fillimi e deri në mbarim të procesit së vendimmarrjes.
Për të zgjedhur profesionin dhe për të marrë vendime, kalon nëpër shumë faza. Në zgjedhjen dhe vendimin
tëndë ndikojnë shumë faktorë, mirëpo është me rëndësi të dijsh që kjo është një kapitull i rëndësishëm
përgjat të gjithë procesit së zhvillimit profesional dhe zhvillimit të identitetit, intereseve dhe vlerave prej më
të ndryshmeve, përballjes me realitetin e arsimimit dhe botën e punës sikur qysh janë ditët e informimit
në shkolla me nivele të ndryshme, analizë nëpër shkolla dhe ndërmarrje, praktika. Rruga deri tek marrja e
vendimit është e gjatë. Dikush thotë se fillon me vetë lindjen. Me rëndësi është ta mbashë në mend që në
këtë rruge, ti, duhet të realizosh dy qëllime:
› Rizbulimin e identitetit tëndë – Nëpërmjet sendeve që dëshiron të i bësh ose kuptosh, zbulon vehten. Ajo
se çfar ëndërron dhe çfar mendon që mundë të arrish është e rëndësisë së madhe për jetën tënde. Ai/ajo je
ti, nevojat e tua, vlerat, interesimet, aftësitë, talenti.
› Zbulimi dhe eksplorimi (hulumtimi) i botës së profesioneve – Do të ndihmojë të kuptosh cilat shkollat
dhe cilat karriera profesionale mund të të përshtaten. Në këtë mënyrë do të zbulosh shum sende të reja.
Në Portfol mund të tregosh edhe aftësitë dhe forcën tënde dhe të i krahasosh me kërkesat e shkollës apo
sferës së dëshiruar, për planifikimin dhe vendimarrjen rreth të së ardhmes.
Kur të i realizosh këto qëllime, për vetën mund lirisht të thuash se je i/e orientuar profesionalisht. Portfoli
yt do të tregoj që orientimi profesional është proces dhe që është me rëndësi që përgaditjen për marrjen e
vendimit ta marrësh në duart tua dhe të bësh përzgjedhjen e drejtimit ose profesionit tëndë. Dëshira jonë
është që të largohesh nga të menduarit se të tjerët sjellin vendime në vendin tëndë, të mos sjellësh vendime
duke u nxituar, dhe të mos presësh që një ditë „drita“ do të paraqitet nga vetëvetja.
Regjistratori përmbanë punimet tua nga fillimi e deri në përfundim të procesit së vendimarrjes tënde. Ti
personalisht merr përgjegjësi për zgjedhjen dhe kualitetin e punimeve të cilët do të i përmbledhësh në
portfolin tëndë.
Portfolio të mundëson të mendosh rreth përvojës tënde përgjat rrugës së orientimit profesional, në të cilën
mund çdoherë të kthehesh dhe te kontrollosh : Cfar kam arritur me këtë punë? Cfar më ka interesuar më
së shumti? Cfar di tash më shumë se më herët? Cfar ka qenë e lehtë e cfar e vështirë? Cka mund të përdori
edhe pasi të kryej shkollimin? Cfar do të ndëgjojë dhe vështroj me kujdesë në të ardhmen?
Duke hulumtuar rreth profesionit tëndë nëpërmjet materialit në portfolin tëndë, zgjedhjet tua mund të i
ndryshosh nësë duhet dhe për veti dhe të ardhmën tëndë ta zgjedhësh më të mirën.
Me shpresë që me qejf dhe kënaqësi, derisa mbrapa teje le të dhëna si gjurmë në rrugën tënde të vetme deri
tek profesioni dhe shkollimi i dëshiruar, sëbashku me moshatarët tjerë do të udhëtosh nëpër programin për
orientim profesional, do të mësosh dhe do të jetë kënaqësi përderisa kalon procesin e trajnimit dhe merr
vendimin më të mirë për veten dhe të ardhmën tënde, të dëshirojm suksese!
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PESË HAPA DERI TEK VENDIMI
Regjistratori i orientimit profesional do të ndihmoj që hap pas hapi të arrish deri tek zgjedhja e shkollimit,
rrespektivisht profesionit. në këtë faqe do të shohësh strukturën e Portfolit dhe ndarjen për klasifikimin e
rezultateve tua të punës (fletët e punës dhe materialit), si dhe disa këshilla për temat e mundshme në çdo hap.
Pesë hapa të orientimit profesional

Mbledh fletët e punës dhe materialet

›

fletët e punës dhe dokumentacionin i cili shërben për vlersimin e vetës time

2: Informohem, hulumtoj dhe
përpunoj informacionet

›

informacionet rreth ofertës së shkollës, mundësisë së arsimimit dhe
punësimit, biografit interesante të ndonjë profesioni, informacionet e
rëndësishme në botën e punës dhe profesioneve, informacione nga Enti për
punësim, revistat, nga interneti.

3: Njohja e rrugëve të arsimimit
dhe karrierës profesionale
të cilat qojn ka realizimi i
profesionit të dëshiruar

›

listat e punës me të cilët intenzivisht jam marr/ për përzgjedhjen e profesionit
dhe shkollës dhe për të cilët e di që janë të rëndësishme për zgjedhjen e
shkollës ose karrierës profesionale

4: Hulumtoj nëpërmjet takimeve
reale me botën e profesioneve
të cilët më interesojn dhe
shkollimit (rrugët e arsimimit)

›

rezultatet e punës nga takimet me botën e punës: raportet, procesverbalet
nga takimet, formularët për pyetje (pyetsorët) nëpër shkolla dhe ndërmarrje,
në qendra te informimeve rreth profesionit, panairet e arsimit.

5: Kontrolloj dhe vendosi

›

krahasoj, rrespektivisht kontrolloj përsëri profilin profesional me kërkesat
e shkollimit dhe karrierës profesionale dhe vendosi për shkollën ose
profesionin që më përshtatet

1: Njoftoj veten
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 1: NJOHJA ME VETEN

HAPI 1. NJOHJA ME VETEN
HAPI 1. E NJOFTOJ VETEN – PROFILI I PERSONALITETIT TIM
Qëllimi i këtij hapi është që përsëri ta zbulosh personalitetin tëndë dhe të bësh vlersimin e vetvetës.
TEMAT: Cka më intereson? Cilat janë forcat, aftësistë dhe talentet e mia? Kush jam unë në të vërtetë?
Interesimi im për shkollim, interesimet e mia në kohën e lirë.
Për të formuar fotografin rreth vetës, të ofrojm pyetjet me anë të së cilave mund të mledhësh të gjitha
materialet e punës si përgjigje më të mirë në pyetjen KUSH JAM UNË: Kush jam unë në fakt? Cfar më
intereson? Cilat janë aftësit e mia? Si më vlersojn të tjerët?
Për ta njoftuar vetën dhe për ta përcaktuar profilin e personalitetit tëndë në hapin e parë duhet që të mblidhen
dhe bashkangjiten në portfolin tëndë:
1. të gjitha listat punuese
nga puntorit e orientimit
profesional në shkollë
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KLASA VII

KLASA VIII

>> Vizatimi i vlerave
>> Unë pas 10 viteve në
profesionin e dëshiruar/kollazh
>> Cfar jamë në ekipë (grup)
>> Interesimet e mia
>> Vyrtytet dhe vlerat e mia
>> Njohja e vetvetës
>> Cfar jam dhe si më shohin të
tjerët…

>> Autobiografia
>> Vizioni im – Unë për
10 vite/kollazh

2. Materialet e punës të cilët i
plotson në portfolin tëndë:

>> Testi i interesimit, Rruga e
aftësive, krijojëtelntet dhe
aftësitë tua, Autoportreti imë
me karakteristikat e mia, Cilet
lloj të mësimit i përkas

>> Grafikoni i interesimeve
>> Vetënjohja - Ky/kjo jam unë

3. dokumentacionin nga shkolla
dhe jasht sajë rreth talenteve
dhe aftësive të mia

>> diplomat, lëvdrata, faleminderime, certifikata, dëftesa, fotografi,
artikuj nga gazeta ose revista… të cilët dokumentojn aftësitë dhe
talentin tëndë

4. Vlersime të (pa)shkruara të
personave të rëndësishëm të cilat
i shërbejn vetëvlersimit tëndë:

>> Deklarimet e mësuesve, shoqërisë, të afërmeve…

NË BOTËN E INTERESIMEVE
Lista punuese: Test i interesimeve
Shiko interesimet tua, etiketo me nga një plus nën përgjigjen e cila të dedikohet ty (nuk është
e sakt, pjesërisht e saktë, e saktë, plotësisht e saktë) dhe mbledhi në fund numrin e poenave në
secilën fushë të interesimit.
FUSHA E INTERESIMIT 1
NATYRA

Nuk është Pjesërisht
e sakt
e sakt
0 poena
1 poen

E sakt
2 poena

Plotësisht
e sakt
3 poena

Nuk është Pjesërisht
e sakt
e sakt
0 poena
1 poen

E sakt
2 poena

Plotësisht
e sakt
3 poena

1. Dua të jem në natyrë dhe atje të qëndroj sa më shpesh që mundem
2. Në shkollë biologjia dhe njohja e mjedisit
jetësor janë lëndët e mia të preferuara
3. Njoh shumë bimë në natyrë
4. Më intereson menyra e jetësës së shtazëve
5. Me kënaqësi kisha ndihmuar në punët e kopshtit dhe arës
6. Me kënaqësi ndihmoj edhe te punët e vështira
7. Në biologji interesohem edhe për cështje specifike (për lakuriqët, etj)
8. Me kënaqësi kisha ndihmuar në mbjelljen
dhe rritjen e drunjëve dhe shkurreve
9. Interesohem edhe për transplantimin dhe shortimin e bimëve.
10. Mirë menaxhoj me kafshët
11. Më pëlqejn kopshtet e bukura.
12. Kur mund të punoj në ambient të hapur (në
kopsht ose në fushë) ndjehem mir.
13. Më pëlqen të lidh buketa lulesh.
14. Kisha dashur që në kopsht të bëjë një biotop.
NUMRI I PËRGJITHSHËM I POENAVE

FUSHA E INTERESIMIT 2
USHQIMI
1. Më duket interesante puna në kuzhinë.
2. Më vie interesant të i shërbej mysafirët.
3. Me qejf i shikoj emisionet rreth gatimit dhe ushqimit të shëndoshë.
4. Një pjesë të kohës së lirë e kaloj duke gatuar.
5. Para gatimit ndajë kohë për përgaditje.
6. Ushqimi dhe amvisëria janë pjese e lëndëve të mia të preferuara.
7. Me kënaqësi dal për të blerë gjëra ushqimore…
8. Do të dëshiroja të përpiloja menytë
9. Do të dëshiroja të bëjë bukë me lloje të ndryshme të miellit
10. Më vie interesant të dekoroj ushqimet
11. Kam ndihmuar në përgaditjen e sallatave
12. Mendoj që është mirë që vetë të bëjmë marmalatën
13. Do të doja që nga qokollada të bëjë ëmbëlsira
14. Më intereson ushqimi i shëndoshë
NUMRI I PËRGJITHSHËM I POENAVE
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
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FUSHA E INTERESIMIT 3
KRIJIMI DHE ARTIZANATET

Nuk është Pjesërisht
e sakt
e sakt
0 poena
1 poen

E sakt
2 poena

Plotësisht
e sakt
3 poena

Nuk është Pjesërisht
e sakt
e sakt
0 poena
1 poen

E sakt
2 poena

Plotësisht
e sakt
3 poena

1. Më pëlqen të vizatoj
2. Më pëlqen të vizatoj dhe fotografoj në kohën e lirë
3. Asnjëher nuk mërzitem kur diqka mund të bëjë
4. Më pëlqen të punoj sipas ideve dhe dizajneve të mia
5. Më pëlqen të krijoj figura nga argjila
(balta) dhe nga materialet tjera
6. Më pëlqen të bëjë sende nga materialet sic janë:
letra, druri, tekstili, lëkura, argjila, etj.
7. Shumë kohë kaloj duke krijuar dhe bërë sende të ndryshme
8. Më interesojn mobiljet e bukura, vazot, fotografit (imazhet) etj.
9. Në klasë jam ndër më të mirët kur bëhet fjale për vizatim dhe
krijim të sendeve të ndryshme
10. Më pëlqen të shkruaj mirë shkronjat
11. Nuk kalon asnjë javë në të cilën nuk
bëjëasnje skicë ose diqka tjetër
12. Do të doja të dizajnoj mirë ndonjë diplomë ose letër
13. Do të doja që nga materialet e ndryshme krijoj ndonjë vepër arti
14. Atë qka e bëjë dëshiroj ta portretizoj (përshkruaj)
NUMRI I PËRGJITHSHËM I POENAVE

FUSHA E INTERESIMIT 4
NDËRTIMTARIA, TEHNIKA SHTËPIAKE, MOBILIMI
I MBRENDSHËM, PËRPUNIMI I DRURIT
1. Më pëlqen të punoj me vegla
2. Më pëlqen të bëjë fiksoj prishje të thjeshta
3. Më interesojn objektet ndërtimore sic janë shtëpitë, rrugët, urat, etj.
4. Më pëlqen të punoj me materiale sic janë gurët, druri, metali, etj.
5. Përdorimi i energjisë natyrore (energjisë së diellit,
energjisë së erës) është i rëndësishëm.
6. Do të doja të ndërtoja mbledhës solarë
7. Dëshiroj të ndihmoj në fiksimet e shtëpisë
8. Marr vesh mirë në montimin e mobileve.
9. Dëshiroj të ndërtoj një puntori time të vogël
10. Mund të fiksoj çeshmen (rubinetin) e cila rrjedh
11. Do të doja të ndërtoja rafte prej drurit
12. Gjithmonë me qejf afrohem gjithkund ku ndegjoj se po punohet.
13. Më intereson si funksionojn dyert automatike
14. Për hirë të ruajtjes së energjisë, i/e vetmëm/
vetme do të izoloja dyert, dritaret dhe muret.
NUMRI I PËRGJITHSHËM I POENAVE
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FUSHA E INTERESIMIT 5
INDUSTRIA TEKNIKE, ARTIZANATI TEKNIK

Nuk është Pjesërisht
e sakt
e sakt
0 poena
1 poen

E sakt
2 poena

Plotësisht
e sakt
3 poena

Nuk është Pjesërisht
e sakt
e sakt
0 poena
1 poen

E sakt
2 poena

Plotësisht
e sakt
3 poena

1. Më intereson teknika
2. Më pëlqen të çmontoj dhe montoj aparaturet (paisjet) e vjetra
3. Me orë të tëra mund të mirrem me montimin
dhe fiksimin e aparaturës teknike
4. Më interesojn makinat dhe apraturat (motorët, sistemet drejtuese
5. Është me rëndësi që kutia me vegla të jetë në rregull (e pastër)
6. Në shkollë më interesojn temat siç janë p.sh.
mekanika, elektronika, kompjuterët.
7. Do të dëshiroja të mbajë praktikën në ndonjë servis
8. Dua që të bëjë dicka me sistemet drejtuese elektronike
9. Më interesojn të dhënat teknike për vetura, aeroplanë etj
10. Puna dhe programimi në kompjuterë,
telekomandë etj është interesante
11. Më pëlqen të punoj me metale dhe me çelik
12. Më intereson prodhimi i strujës
13. Hobi im është prodhimi i lëndëve nga sfera e teknikës
14. E di si funksionojn mehanizmat e një biciklete
NUMRI I PËRGJITHSHËM I POENAVE

FUSHA E INTERESIMIT 6
PLANIFIKIMI, KALKULIMET, GRAFIKË, INFORMATIKË,
HULUMTIME, EKZAMINIME
1. Shpesh i zgjidhë çështjet problematike
2. Më pëlqen të kryej punët për të cilat nevojitet precizitet, sikurse
është matja e peshës dhe dimensioneve, përllogaritja, programimi
3. Më intereson fizika dhe kimia
4. E dua matematikën
5. Më intereson hulumtimi i fuqive natyrore (psh.
elektriciteti, energjia nukleare, energjia solare, etj.).
6. Më interesojnë kompjuterët dhe programet
7. Më intereson se si pikërisht funksionon
sistemi elektronik i menaxhimit
8. Më përqen të lexoj raportet mbi burimet natyrore të energjisë
9. Konsideroj se vizatimet teknike dhe planet janë shumë interesante.
10. Më pëlqen të kryej eksperimente teknike
11. Më interesojnë pyetjet nga fizika si psh. çfarë janë atomet?
12. Interesante për mua është zhvillimi i vazhdueshëm
i teknologjisë dhe shkencave natyrore.
13. Më interesojnë mundësitë më të reja nga
fusha e teknologjisë laserike
14. Di formula të rëndësishme nga fizika dhe kimia.
NUMRI I PËRGJITHSHËM I POENAVE
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FUSHA E INTERESIMIT 7
TREGTIA, ADMINISTRATA, SHITJA, KOMUNIKACIONI,
EKONOMIA, INFORMATIKA

Nuk është Pjesërisht
e sakt
e sakt
0 poena
1 poen

E sakt
2 poena

Plotësisht
e sakt
3 poena

Nuk është Pjesërisht
e sakt
e sakt
0 poena
1 poen

E sakt
2 poena

Plotësisht
e sakt
3 poena

1. Mendoj se është e rëndësishme të njohësh paranë.
2. Më pëlqen të mësoj gjuhët e huaja.
3. Do të gëzohesha nëse ndonjëherë do punëja në kompjuter.
4. Më interesojnë edhe vendet tjera (gjeografia,
ekonomia, mënyra e jetesës së njerëzve)
5. Më pëlqen të merrna me përllogaritje dhe numra.
6. Më interesojnë lajmet nga ekonomija.
7. Me rastin e blerjes krahasoj çmimet.
8. Më pëlqen të mbledh gjërat të cilat me
kalimin e kohës fitojnë në vlerë.
9. Kur planifikoj ndonjë punë më të madhe, më
pëlqen të planifikoj të gjitha detajet.
10. Do të doja të kuptoja për çfarë arsye disa firma janë
të suksesshme, kurse disa duhet të mbyllen.
11. E di se sa interes marr në kursimet e mia.
12. Më pëlqet të plotësoj formularët.
13. Do të doja të ndihmoja në shitjen e tregut.
14. Marr pjesë në gjitha aktivitetet e shitjes në shkollë.
NUMRI I PËRGJITHSHËM I POENAVE

FUSHA E INTERESIMIT 8
KONTAKTI ME NJERËZ, ARSIMIMI, SHËNDETËSIA, KËSHILLIMI, NDIHMA
1. Fëmijët ndihen të kënaqur kur i ruaj unë.
2. Më pëlqen kontakti me njerëzit dhe e krijoj lehtë.
3. Kur më flet dikush rreth problemeve të
veta, kam durim që t’i dëgjoj gjatë.
4. Mundem të solidarizohem me njerëzit.
5. Gjithmonë jam i/e gatshme për të ndihmuar.
6. Kur dikujt i nevojitet ndihmë ndjej se duhet të ndihmoj.
7. Më pëlqen që të tjerëve t’i tregoj lojëra interesante.
8. Është kënaqësi për mua që të tjerëve t’i sqaroj apo mësoj diçka.
9. Konsideroj se është e rëndësishme të ndihosh të tjerët në jetë.
10. Gjithmonë di që fëmijëve t’i organizoj kohën
mirë dhe në mënyrë interesante.
11. Më pëlqen kur më besojnë përgjegjësinë për të tjerët.
12. Kam raport të mirë me njerëzit e të gjitha moshave.
13. Shpeshherë mendoj në lidhje me atë se disa janë më të
dashur, kurse disa më pak të pranuar në shoqëri.
14. Dëshiroj që të arrijë njohuri mbi shëndetin dhe sëmundjet.
NUMRI I PËRGJITHSHËM I POENAVE
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FUSHA E INTERESIMIT 9
GJUHA, LETËRSIA, GAZETARIA, TEATRI, MUZIKA,
ARTI DHE SHKENCAT NATYRORE

Nuk është Pjesërisht
e sakt
e sakt
0 poena
1 poen

E sakt
2 poena

Plotësisht
e sakt
3 poena

1. Gjuha amtare bën pjesë në lëndët më të dashura për mua.
2. Më intereson historia
3. Me kënaqësi shkoj në teatër, në koncerte.
4. Më pëlqen të shkruaj përmbajtjet.
5. Leximi është hobi im.
6. Më pëlqen që në klasë të paraqes ndonjë vepër letrare.
7. Më pëlqen që në mënyrë kritike të mendoj në lidhje
me gjërat të cilat i shoh, dëgjoj apo lexoj.
8. Më interesojnë tregimet, sagat dhe përrallat nga e gjithë bota.
9. Me kënaqësi do të mësoja dhe luaja ndonjë
rol më të madh për shfaqje teatrale.
10. Do të doja të shkruaj ndonjë raport për ndonjë gazetë.
11. Ndihem këndshëm kur jam i/e rrethuar me libra.
12. Gjuhët e huaja bëjnë pjesë në lëndët më të dashura për mua.
13. Më pëlqen të shkruaj për përvojat e mia.
14. Nganjëherë mendoj rreth vetes dhe rreth jetës.
NUMRI I PËRGJITHSHËM I POENAVE

Orientohu sipas pyetësorit mbi interesimet, i cili do të ndihmojë të paraqitësh intereset e tua personale. Në
fund mundesh të krijosh lidhje me shkollat dhe profesionet. Në fund mundesh të krijosh lidhje me shkollat
dhe profesionet.
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 1: NJOHJA ME VETEN

RRUGA E AFTËSIMIT
Lista punuese: Rruga e shqisave dhe aftësive
Para vetes ke një lojë interesante për zbulimin e aftësive tuaja me titullin: Rruga e shqisave dhe
aftësive. Lëviz prej njërit „stacion” tek tjetri dhe përmbush detyrën sipas udhëzimit. Shëno në
listat në vijim për secilin „stacion” përgjitgjen dhe komentin tënd.
EMRI DHE MBIEMRI

FUSHAT PROFESIONALE
1
2
3
4
5

6

shqisa e dëgjimit

x

x

x

shqisa e erës

x

x

shqisa e shijes

x

shqisa e të prekurit

x

x

shkathtësia e duarve dhe gishtave
5a. Orizi, fasula
5b. Rrethi

x
x

x
x

Fuqia

x

x

aftësia e të mbajturit mend
7a. Të vizatohen linjat
7b. Kuponi me shënime

x
x

x
x

koncentrimi / fuqia e vërejtjes
8a. Krahasimi i çifteve, shkronjave, numrave
8b. Figurat në pasqyrë

x
x

x
x

saktësia / preciziteti

x

Ndjenja e formës dhe hapësirës
Të kuptuarit fizik-teknik

7

8

9

10

11

x

x

x

x

x

KËRKESAT FIZIKE
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

KËRKESAT INTELEKTUALE
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

SFERA 1 PËRPUNIMI I MATERIALIT:

Furrat, prodhimi i elementeve të betonit, metalurgjia – bravandreçës, ëmbëltoret, brushoret, grihja e diamantëve,
grihja e metaleve të çmuara, enamelimi, gjahu, optika precize, përpunimi i mishit, përpunimi i kallëpëve,
kallajitja, fërgimi, përpunimi i instrumenteve me frymë, xhamaprerës, grihja e xhamit, përpunimi i lëndëve nga
kartoni, gatimi, kallajitja e bakrit, përpunimi i produkteve të lëkurës, grihja e metaleve, zdrukthtaria, prodhimi
i këpucëve ortopedike, prodhimi i shalave dhe supeve, përpunimi i mjeteve.
SFERA 2 BASHKIMI – MONTIMI:

montimi i sistemeve, pajisjet e ndërtimit, vendosja e bazave, elektronika prodhuese, makineria, përpunimi
i instrumenteve me kallaj-frymë, ndërtimi i barkave, ndërtimi i pusetave, përpunimi i makinave të zyrës,
përpunimi i instrumenteve kirurgjike, mbulimi i pullazeve, puna me elektro-instalime, elektro-mekanika
për tensione të ulëta, elektro-mekanika për tensione të larta, mekanika precize, instalimi i ujësjellësit dhe
gazrave, përpunimi i dorëzave, prodhimi i harmonikave, përpunimi i harmoniumeve dhe instrumenteve
muzikore, përpunimi i instrumenteve muzikore nga druri, përpunimi i vagonave, përçunimi i pianove,
auto-elektronika, auto-mekanika, mekanika e pajisjeve ftohëse, mekanika e makinave bujqësore, ndërtimi
i aeroplanëve të lehtë, avio-mekanika, bravandreçja mekankike, muratimi, mekanika, mekanika matëse
dhe rregullative, optika, përpunimi i organeve, mekanika ortopedike, përpunimi i mjeteve nga porcelani,
pikturimi i porcelanit, përpunimi llaçit, tapiceria, teknika e dhëmbëve, shkëlqimi me ari, vendosja e bazave
të dyshemesë, mekanika për radio dhe TV, montimi i gypave, ndërtimi i anijeve, bravandreçja, përpunimi i
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skive, riparimi dhe mirëmbajtja e instalimeve të ujit, montimi tek tensioni i lartë, përpunimi i instrumenteve
me tela, puna në mekanikën e tekstilit, zdrukthtaria, orëndreçja, saldimi universal, përpunimi i peshoreve,
mekanizmi i armëve, montimi i izolimit, montimi i ngrohjes qendrore.
PROJEKTIMI DHE MODELIMI

SFERA 3

Aranzhimi dhe tregtimi me lule, thirrja libërlidhjëse, qepja e veshjes për gra, torneria e drurit, përpunimi i
fotografive, përpunimi i frizurave, parukeria, gdhendja në xham, pikturimi në qelq, fërgimi i arit, argjentit
dhe gurit të çmuar, gdhendja, përpunimi i rripave, qepja e veshjes për meshkuj, muratimi, përpunimi i
kapelave, litografia e brishtë, qeramika, pikturimi i qeramikës, pasticeria, thurrja e shportave dhe mobileve,
pikturimi, gëzoftaria, vaksimi, qepja e lëkurës, punët e bojaxhisë, stilizimi, tapiceria
PËRDORIMI I MAKINAVE DHE MONITORIMI I MAKINAVE NË IMPIANTE:

SFERA 4

minierat, vozitja profesionale e autobusit/automjetit, prodhimi i birrës, puna në laboratore kimike, puna në
fabrikë të pijeve alkoolike, puna në shtypshkronjë, torneria, bluarja e grurit, metalurgjia, përpunimi i plastikës,
shtypja e metalit, prodhimi i qumshtit dhe produkteve të qumështit, konservimi i pemëve dhe perimeve,
zdrukthtaria, kallajitja e shkronjave, shtypja në shtypshkronjë, prodhimi i produkteve të qëndisura, mbarështimi
i tekstilit, puna në mjetet për paketim, vullkanizerët, puna me mjete dhe makina, prodhimi i trikotazhit.
NDËRTIMI DHE KULTIVIMI:

SFERA 5

Kopshtaria për varreza dhe kopshte dekorative, kopshtaria peisazhe.
TESTIMI DHE MATJA:

SFERA 6

Puna në laboratorin kimik, foto-laborator apo laboratorin fizik, testimi i materijalit.
VIZATIMI DHE RIPRODHIMI:

SFERA 7

Vizatimi ndërtimorë- teknik, vizatimi i mostrave për shtypjen në tekstil, përpunimi i formave të shtypjes,
vizatimi i foto-gravurave, përgatitja, riprodhimi, përpunimi i mbishkrimit, vizatimi teknik, vizatimi i
modeleve teknike, përpunimi i mostrave për shtypje të thellë.
SHËRBIMI DHE KËSHILLIMI:

SFERA 8

tregtia në librari, puna në farmaci, tregtia me pakicë, tregtia në dyqane fotografike, kamarierët, tregtia me
instrumente muzikore, puna në agjencinë turistike, tregtia me armë dhe municion.
EKONOMIA DHE ADMINISTRATA:

SFERA 9

Administrata e biznesit, administrata në tregtinë me shumicë, administrata në hotelieri.
SIGURIA DHE RENDI:

SFERA 10

pastrues oxhaku, largimi i insekteve.
KUJDESI DHE MIRËQENIA:

SFERA 11

pedykir, masazhe, thirrja kozmetike.
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 1: NJOHJA ME VETEN
DËGJIMI
Kyçe kasetofonin. Cilët janë tingujt? Ju lutemi, shënoni ato!
1 ..................................................................................................................................................................................................................................
2 ..................................................................................................................................................................................................................................
3 ..................................................................................................................................................................................................................................
4 ..................................................................................................................................................................................................................................
5 ..................................................................................................................................................................................................................................
Krahasoje me listën kontrolluese! A të bien ndërmend sferat e punës në të cilat dëgjimi është shumë i
rëndësishëm? Ju lutemi bisedoni me çiftin tuaj në lidhje me këtë.
SHQISA E ERËS
A ke hundë të mirë? Tani e ke rastin që të konfirmosh atë. Ju lutemi hsënoni këtu emërtimet e erëve!
1 ..................................................................................................................................................................................................................................
2 ..................................................................................................................................................................................................................................
3 ..................................................................................................................................................................................................................................
4 ..................................................................................................................................................................................................................................
5 ..................................................................................................................................................................................................................................
Lista për përzgjedhje: pisha, karanfili, mandarina, limoni, portokalli, trëndafili, manushaqja, menta. Krahasoji
me listën kontrolluese!
SHQISA E SHIJES
Testoje shqisën tënde të shijes!
Provoni nga një kockë çokolladë dhe shënoji llojin!
1......................................................................... 2........................................................................ 3..........................................................................
Lista për përzgjedhje:
Çokollatë me qumësht, praline me rum, çokollatë e zezë, çokollatë, çokollatë me lajthija, trëndafil, çokollatë
me dredhëza, kafe moka, Kënaquni! Krahasoji me listën kontrolluese!
SHQISA E TË PREKURIT
Merre një thes të vogël dhe mbylli sytë! Në atë gjenden 10 artikuj të cilat duhet t’i zbulosh me prekje. Kur e
njeh ndonjë artikull vendose pas vetes dhe shënoje emrin e tij në kupon. Në fund bëre kontrollin.
A të kujtohen dy profesione/sfera të punës në të cilat shqisa e të prekurit është shumë e rëndësishme? Ju lutemi
bisedoni me çiftin tuaj në lidhje me këtë.
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SHKATHTËSIA E DUARVE DHE GISHTAVE
5a: orizi - fasula: derdhe përmbajtjen e gotës së plastikës në tryezë! Ke një minut e gjysmë që të ndash fasulën
nga orizi!
5b: Ju lutemi merrni listën me rreth!
Lexoje udhëzimin dhe testoje shkathtësinë e duarve tuaja!
FUQIA
Përpiqu që për tridhjetë sekonda të mbash topin e medicinës, me duar të shtrira, në mënyrë që shpinda të
mbetet e mbështetur drejt në murë. Gjunjët duhet të jenë të shtrirë.
Nëse ke arritur – URIME! Shënoji profesionet tek të cilat është i rëndësishëm aktiviteti fizik:
a. Aftësia e të mbajturit në mend – vizato linjat sipas kujtesës
Në kohëzgjatje prej 30 sekondave çifti do të tregojë ndonjë figurë. Mundohu që ta mbash ndërmend, dhe
pastaj pas 30 sekondave vizatoje në bazë të kujtesës. Kjo bëhet me tri figura. Pas kësaj zëvendësohu me çiftin
tënd. Kontrolli! Dhe, si ishte?
b. Aftësia e mbajtjes ndërmend – kuponi me shënimet
Ju lutemi merrni „Kuponin me shënimet“! I ke kohë 2 minuta e gjysmë që t’i mbash ndërmend se çfarë
shënon në atë. Ju lutemi shënoni se çfarë keni mbajtur ndërmend. Krahasoje atë me kuponin kontrollues.
a. Koncentrimi – krahasimi i çifteve të shkronjave dhe numrave
Ju lutemi merrni listën „Çiftet e shkronjave dhe numrave“ dhe nënvizoni ato çifte të cilat nuk janë identik.
Puno sa më shpejt! Krahasoje me listën kontrolluese!
b. Koncentrimi – figurat në pasqyrë
Merre listën „Figurat në pasqyrë“ dhe vizatoji figurat sikurse në pasqyrë, shih shembullin 1. Pikat e dhëna
duhet të shërbejnë sikur ndihmë. Koha për punë është 5 minuta.
Saktësia / preciziteti
A je preciz/e? Atëherë detyra e mbështjelljes nuk do të paraqes problem! Merre listën dhe mbështille! Pas 5
minutave ju lutemi të ndërpreni atë! Vepra nuk duhet të kryhet patjetër, me rëndësi është preciziteti.
........... Linjat mbështillen jasthë
--------- Linjat mbështillen përpara.

Ndjenja e formës dhe hapësirës
Merre listën „Trupi“ dhe përcakto se cili trup bënë pjesë në prerje / projektime horizontale në kolonën 1.
Krahasoje me listën kontrolluese.
........................................................................... ............................................................................ ............................................................................
........................................................................... ............................................................................ ............................................................................
........................................................................... ............................................................................ ............................................................................
........................................................................... ............................................................................ ............................................................................

13

REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 1: NJOHJA ME VETEN
Të kuptuarit Fizik-teknik – drejtimi i rrotullimit
Merre listën „drejtimi i rrotullimir“ dhe përcaktohe se në çfarë drejtmi rrotullohet secila rrotë e pasme.
Krahasoje me listën kontrolluese!
PËR ZGJIDHJE TË SAKTA DREJTOHU TEK MODERATORJA
5b Shkathtësia e duarve dhe gishtave
Mundohu të shkosh në bazë të rrugës së treguar me ndihmë të lapsit. Kujdesu që të mos prekësh linjat
kufizuese. Duhet të punosh sa më shpejtë, por gjithësesi në mënyrë precize. Ja disa nga rregullat: mos e lësho
lapsin, bëre atë me një lëvizje, shigjetat e tregojnë drejtimin. Pra, tërheqi rrathët një herë në të majtë dhe një
herë në të djathtë.

QËLLIMI

STARTI
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7a VIZATO LINJAT

1.

2.

3.
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 1: NJOHJA ME VETEN
7b KENI 2 MINUTA E GJYSMË QË TË MBANI NDËRMEND KUPONIN ME SHËNIMET:

SHËNIMET
Ora 17.13

Shtojca (prefiksi) i veçant lokalë

Kodi postal 400507
Shembulli i kuponit me shënime

8a KRAHASONI ÇIFTET E SHKRONJAVE / NUMRAVE
1
2
3
4
5
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RBBSPS
RBBSPS
NHMNNM
NHMMNM
VWWWVW
VWWVVW
EFFELFEEFL
EFFELFEEFL
PROÖPPRXYO
PROÖPRRXYO

6
7
8
9
10

275722
275222
696996
696996
3883338838
3883338838
8899806606
8899866606
7258069738
7258069738

8b VIZATO FIGURAT SIKURSE NË PASQYRË! SI NDIHMESË PËRDORI PIKAT E PARAQITURA.
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 1: NJOHJA ME VETEN
9 SAKTËSIA/PRECIZITETI

18

10. CILI TRUP FORMOHET NGA MONTIMI?
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 1: NJOHJA ME VETEN
11. NË CILIN DREJTIM RROTULLOHET RROTA E FUNDIT? VIZATOJE SHIGJETËN.
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VETËNJOHJET
Lista punuese: Autoportret
Vizatoje veten në rrethin qendrorë. Në retë aëve shënoji tiapr tuaja me të cilat krenohesh,
kurse nëse nuk i gjenë në listën e ofruar, shtoji (SHEMBUJT E TIPAREVE: i/e ëmueshëm,
aktiv/e, i/e sjëllshëm, i/e gatshëm për ndihmë, i/e orientuar drejt qëllimir, me kënaqësi krijon
kontakte, i/e shoqërueshëm, zemërgjerë, njerëzorë/e, i/e qetë, i/e kujdesshëm, i/e dashur, kreativ/e,
argëtues/e, i/e mençur, i/e kujdesshëm, gazmor/e, muzikant/e, i/e besueshëm, i/e mëshirshëm,
i/e kujdesshëm, kurioz/e, sjellje miqësore, i/e vëmendshëm, preciz/e, i/e fortë, i/e shkathët, tip
sportiv, i/e qëndrueshëm, i/e guximshëm, i/e mirë, i/e mprehtë, i/e durueshëm….)

Autoportreti im me tiparet të cilat i posedoj

21

REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 2: INFORMIMI MBI PROFESIONET DHE KARRIJERËN

HAPI 2. INFORMIMI MBI PROFESIONET DHE KARRIJERËN
HAPI 2. INFORMOHEM, HULUMTOJ DHE PËRPUNOJ INFORMATAT
Qëllimi: Të zbulohet bota e profesioneve, mundësitë e shkollimit dhe rrugët e karrijerës
TEMAT: Cilat burime të informacioneve ekzistojnë? Si të vij deri tek ato informata? Si të gjindem në atë
ofertë të gjerë?
Në mënyrë që më lehtë të vish deri tek informacionet mbi botën e punës dhe profesioneve, ne të ofrojmë pyetje
në të cilat duhet të mbështetesh: Pyetjet për hapin 2.: Si të grumbulloj, përzgjedh dhe përpunoj informatat të cilat
i konsideroj të rëndësishme?
Çfarë burime të informacionev eekzistojnë? Si vij deri tek ato burime të informacioneve? Si gjindem në atë volum
të informacioneve? Sipas cilave kritere bëj ndarjen, përzgjedh dhe përpunoj ato burime të informatave?
Që në hapin e dytë të njohësh mundësitë e shkollimit dhe rrugët e karrijerës, duhet të grumbullosh dhe
bashkëngjitësh në portfolion tënd:
1. të gjitha listat punuese nga punëtoritë e
orijentimi profesional në shkollë

Rezultatet e hulumtimit mbi ofertën e shkollave:
aspektet; bazat e të dhënave të profesioneve edhe
në internet, si dhe nga revistat, broshurat, etj.

2. materialet punuese të cilat i
plotëson në portofolion tënd

Posteri i shkollës së dëshiruar; mundësitë
e edukimit dhe punësimit

3. dokumentet nga shkolla dhe jashtë shkollës
(fotografitë, copat e prera nga gazetat dhe revistat…)

Dhe informatat e rëndësishme të ofruara mbi
botën e punës dhe profesioneve nga qendrat për
informit mbi profesinet, shërbimet për punësim;
biografitë interesante në disa profesione

4. vlerësimet e (pa)shkruara për personat e
tua të rëndësishme të cialt i shërbejnë
vlerësimit tënd personal – VENDIMIT

Biografitë interesante (njerëzit në mjedis
dhe familje) në disa profesione

GRUMBULLIMI DHE MËNYRAT E PËRPUNIMIT TË INFORMATAVE MBI SHKOLLAT DHE PROFESIONET
Lista punuese: Ofertat informuese
Vendose shenjën tënde në ato kartela mbi të cilat ke nevojë të mësosh më shumë.
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Profesionet e reja

Rrjeti i shkollave

Profilet arsimore

Ditët e dyerve të hapura
në shkollën e mesme

Përparësitë dhe mangësitë
e profesioneve

Enti nacional për punësim

Paragjykimet mbi profesionet

Rreth kushteve në profesion

Përfaqësuesit e profesioneve
në mësim

Poster ii prezantimeve të
shkollës së mesme

Panairi i arsimimit

Ditët e talentëve

Burimet e informatave

Në internet munden të gjenden

Në portofolion tim mundem
të shënoj edhe…

S hih ofertat në vijim për orijentimin profesional. Nënvizo ato të cilat janë interesante për ty dhe
për të cilat konsideron se mundesh t’i përdorësh në lidhje me profesionet dhe shkollat:
NDËRMARRJET/INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË
>> informimi, këshillimi mbi kërkesat
>> Ofrojnë vende për praktikë
>> ofrojnë vende për trajnim, institucione te arsimit të lartë kryejnë manifestime informative
SHKOLLA / PROJEKTI
>> do të ofrojë mundësinë në
arritjen e njohurive mbi
botën e profesioneve dhe
punës
>> do të avancojë tek zhvillimi
i aftësive dhe qëllimeve
tuaja
>> do të ofrojë këshilla në
kuadër të praktikës
>> përdor mediat dhe
materialet tek këshillimi i
karrijerës
>> të ofron përkrahje tek
planifikimi i kalimit

TI PERSONALISHT

>> përdorë ofertat e shkollës

dhe partnerëve tjerë

>> arrinë njohuri mbi botën e

punës dhe profesioneve

>> vendosë qëllimet tuaja
>> vijon një apo më shumë

praktika

>> krahason kërkesat e

profesioneve me aftësitë
personale
>> përdorë këshillat dhe
përkrahjen tek planifikimi i
mësimit/vendosë vetëm për
një drejtim
>> planifikon hapat dhe i
realizon ato në kohë të duhur

KËSHILLIME KARRIERE

>> informoheni në lidhje me

arsimimin, studimet dhe
profesionet
>> të vendosë mediat për
përgatitje për përzgjedhje të
profesionit në dispozicion
>> orienton në informata në
qendër për informata mbi
profesionet dhe në internet
>> ndihmon tek vendimi mbi
drejtimin e arsimimit
>> ndërmjetëson në gjetjen e
vendit për trajnim
>> ndihmon rreth financimit të
shkollimit tënd

PRINDËRIT
>> të informojnë rreth botës së punës dhe profesioneve
>> të raportojnë mbi përvojat e tyre personale
>> të përkrahin dhe nxisin në marrjen e vendimit

Ueb Adresat:
www.upis.mp.gov.rs
www.srednjeskoleusrbiji.kreni.com
www.srednje-skole.yuportal.com
www.poslovi.infostud.com/info/opisi-zanimanja
www.profesionalnaorijentacija.org
www.www.nsz.gov.rs/page/services/sr/planiranjekarijere/vodic.html
www.google.rs
‹ të shënohet përshkrimi i profesionit dhe të ceket profesioni
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 2: INFORMIMI MBI PROFESIONET DHE KARRIJERËN
PROFILET ARSIMORE NË SHKOLLAT E MESME
Lista punuese: Profili arsimorë në shkollën time të mesme në të ardhmen
Shëno profilet arsimore të cilat i përkasin SHKOLLËS të cilën dëshiron të regjistrosh.
Shënoje këtu emrin e shkollës:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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RRJETI I SHKOLLAVE TË MESME
Lista punuese: Rrjeti ishkollave të mesme
Bëni një pasqyrë se ku gjendet shkolla e cila të intereson të rrethin tënd dhe shënoji profilet
arsimore në atë shkollë.

Vendi:
Profili arsimorë:

Vendi:
Profili arsimorë:

Vendi:
Profili arsimorë:

Vendi:
Profili arsimorë:

Emri (lloji) i
shkollës:

Vendi:
Profili arsimorë:

Vendi:
Profili arsimorë:

Vendi:
Profili arsimorë:

Vendi:
Profili arsimorë:
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 2: INFORMIMI MBI PROFESIONET DHE KARRIJERËN
Lista punuese: Plani individual i grumbullimir të informacioneve mbi shkollën
Bëni një plan vetanak të grumbullimit të informacioneve të cilat të janë të nevojshme në mënyrë
që të marrësh fotografinë e plotë mbi profesionin tënd të dëshiruar dhe rrugët e shkollimit. Shënoji
informatat për të cilat ke nevojë, kush mundet t’i ofrojë ato, si dhe kur mundesh të gjesh atë çfarë
të intereson. Shëno nëfushat e zbrazta të dhënat e nevojshme:
DUA TË DI:

DO TË GJEJ NGA:

DO TË INFORMOHEM
NË MËNYRË QË:

KUR?

Ueb Adresat:
www.upis.mp.gov.rs
www.srednjeskoleusrbiji.kreni.com
www.srednje-skole.yuportal.com
www.mojaposla.rs
www.profesionalnaorijentacija.org
www.poslovi.infostud.com/info/opisi-zanimanja
www.upis.mp.gov.rs
www.nsz.gov.rs/page/services/sr/planiranjekarijere/vodic.html
www.google.rs
‹ të shënohet përshkrimi i profesionit dhe të ceket profesioni.
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Lista punuese: Posteri i shkollës së dëshiruar në bazë të aspektit të shkollës
Bëni një poster në bazë të aspekteve të përmendura të shkollës tënde të ardhme e cila të shpie
deri tek profesioni i dëshiruar:
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 2: INFORMIMI MBI PROFESIONET DHE KARRIJERËN
RRUGËT E ARSIMIMIT DHE KARRIJERËS
Lista punuese: Rrugët e arsimimir dhe karrijerës
Bëni një poster në lidhje me rrugët e karrijerës tënde:
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 3: KRAHASOJ VETEN ME KËRKESAT E SHKOLLËS DHE PROFESIONIT
HAPI 3.

KRAHASOJ VETEN ME KËRKESAT E SHKOLLËS DHE PROFESIONIT

UNË I DI MËNYRAT E ARSIMIT DHE KARRIJERËS PROFESIONALE TË CILAT
HAPI 3.
SHPIEJNË NË ARRITJEN E PROFESIONIT TË DËSHIRUAR
Qëllimi: Do të krahasoj interesimet e mia, fuqiëtë dhe talentet me kërkesat e shkollave dhe profesioneve të
cilat i preferoj dhe do të bisedoj me prindërit e mi mbi pritjet e mia nga shkolla dhe profesioni
TEMAT: Arritja deri tek informacionet e ofruara të cilat janë të rëndësishme për përzgjedhjen e shkollës,
arsimimit dhe profesionit; aspektet e shkollave të mesme të cilat më interesojnë; korniza kualifikuese i
profesioneve të cilat më interesojnë
Në mënyrë që në hapin e tretë të krahasosh lehtë veten me kërkesat e shkollimit dhe profesionit ofrojmë
ndihmë në këto çështje: Cila shkollë plotëson pritjet e mia? Në cilat lëndë duhet të jem posaçërisht i/e
suksesshëm? A bëhet fjalë tek profesioni im i dëshiruar për punë manuale, punë me makina apo për punë
intelektuale apo për kontakt me njerëz? A i përshtaten kërkesat e shkollës profilit tim personal? Çfarë karrijere
profesionale mudent të më ndihmojë që të arrijë profesionin tim të dëshiruar?
Në mënyrë që në hapin e tretë të krahasosh lehtë veten me kërkesat e shkollimit dhe profesionit, duhet të
grumbullosh dhe bashkëngjitësh në portofolion tënd të gjitha lista punuese në të cilat në mënyrë intensive je
marrë me përzgjedhjen e shkollës dhe profesionit dhe për të cilat e din se janë të rëndësishme për përzgjedhjen
tënde të shkollës dhe karrierës profesionale.
1. të gjitha listat punuese nga punëtoritë e
orijentimi profesional në shkollë;

Përgatitja dhe zbatimi i intervistës; Struktirimi
dhe paraqitja vizuele e kornizës kualifikuese
pëa profesion – HARTA E MENDJES

2. materialet punuese të cilat i
plotëson në portofolion tënd;

PYETËSORI për grumbullim të informacioneve
mbi „SHKOLLAT për edukim të mëtejshëm “

3. dokumentet nga shkolla dhe jashtë shkollës
(fotografitë, copat e prera nga gazetat dhe revistat…),

Dokumentacioni nga takimet reale –
nga PANAIRI I ARSIMIT

4. vlerësimet e (pa)shkruara për personat e
tua të rëndësishme të cialt i shërbejnë
vlerësimit tënd personal – VENDIMIT

Intervistë me ekspertët, kriteret për përzgjedhjen e
shkollës, përzgjedhja e profesionit dhe të ardhurat
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 3: KRAHASOJ VETEN ME KËRKESAT E SHKOLLËS DHE PROFESIONIT
KRITERET PËR PËRZGJEDHJEN E SHKOLLËS
Lista punuese: PYETËSORI për grumbullimin e informatave mbi shkollat për arsimim të mëtejmë
Plotëso pyetësorin ashtu që do të shënosh apo rrumbullaksosh përgjigjen:
Shkola:Data:
Personi kontaktues:
Numri i nxënësve në shkollë:
Lloji i shkollës mbi të cilën grumbullohen informatat:
1. Profesionet pas shkollës
Cilat profesione / fusha e profesionit formon këtë lloj të shkollës?

A ekzistojnë mundësi tjera profesionale të cilat janë gjithashtu të mundshme pas shkollimit?

2. Lëndët më të rëndësishme mësimore
Cilat janë lëndët më të rëndësishme mësimore?

Cila është përqindja e lëndëve të përgjithshme arsimore dhe profesionale?

Në cilat lëndë ekziston kryesisht mësimi praktik (psh. në punëtori në formë të projektit), tek cilat lëndë
ekziston kryesisht mësimi teorik në klasë?

Sa kohë zgjatë arsimimi në këtë lloj të shkollës?

3. Kërkesat
Cilat kërkesa kanë të bëjnë me personalitetin gjegjësisht kënaqësinë dhe gatishmërinë për mësim?

Cilat interese duhet t’i kam?

Cili sukses kërkohet për regjistrim? A ekziston provimi pranues? Çfarë testohet?

A është imteresimi për këtë shkollë i madh apo i vogël?
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4. Perspektivat për të ardhmen
Cilat mundësi të arsimit të mëtejshëm ekzistojnë pas kësaj shkolle?

Nxënësit të cilët përfundojnë këtë shkollë a vijnë lehtë apo vështirë deri tek punësimi? Për çfarë arsye?

5. Anët e mira dhe të këqija
Çfarë vlerësojnë nxënësit apo ish-nxënësit e kësaj shkolle sikur përparësi?

Çfarë vlerësojnë nxënësit apo ish-nxënësit e kësaj shkolle sikur mangësi?

6. Qëndrimi yt personal
Çfarë të ka pëlqyer?

Çfarë nuk të ka pëlqyer?

Çfarë do të jetë vështirë apo rëndë?

7. Lloji i tillë i shkollës do të më:
>> interesonte shumë;
>> interesonte pjesërisht;
>> nuk do të më interesonte
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 4: TAKIMET REALE - MË DETAJISHT NJOFTOHEM ME SHKOLLAT DHE PROFESIONET
HAPI 4. TAKIMET REALE - MË DETAJISHT NJOFTOHEM ME SHKOLLAT DHE PROFESIONET
HAPI 4. HULUMTOJ SHKOLLAT (RRUGËT E ARSIMIMIT) DHE PROFESIONET QË MË INTERESOJNË
Qëllimi: Përgaditje e mirë për hulumtimin e shkollave dhe ndërmarrjeve dhe përpunimi i mirë i të dhënave
të marra, hulumtim edhe përmes internetit dhe dokumentimi i rezultateve të rëndësishëm të punës sime
në formë raporti.
TEMAT: Interesimi nëpër shkolla dhe ndërmarrje; përpunimi i informatave të marra; hulumtim nëpërmes
internetit; dokumentimi i rezultateve të rëndësishëm të punës në formë raporti.
Për tu pregaditur mirë për interesimin nëpër shkolla dhe ndërmarrje, në hapin e katërt, duhet që të i përpunosh
mirë të dhënat, hulumtosh nëpërmjet internetit dhe duhet të dokumentosh rezultatet e rëndësishme në formë
të raportit. Ne të ofrojm ndihmë nëpërmjet pyetjeve në vijim: A më përshtatet shkolla në fjalë edhe pas
hulumtimit ose më duhet përsëri të orientohem? Cilat interesime duhet patjetër të i kem? A është interesimi
im ndaj asaj shkolle i madhë ose i vogël? Cilat aftësi duhet të i kem si parakusht për praktikë profesionale?
Cilat punë lajmërohen rregullisht? Sa zgjatë i tërë procesi i arsimimit? Çfar do të shikojë ndryshe pas
ligjeratave në shkollë dhe ballafaqimeve reale me botën e punës dhe praktikës?
Për të marrë vendim në hapin e katërt rreth shkollës ose profesionit të dëshiruar, duhet të mbledhësh dhe të
bashkangjitësh në portfol:
1. të gjitha fletët e punës nga punëtorit
për orientim profesional në shkollë

Procedura përgjat aranzhimit të terminave
në shkollë/organizatë/ndërmarrje

2. Materialet e punës të cilat i
etiketon në portfolin tëndë;

rezultatet nga ballafaqimet reale me botën e punës siç
janë: shenime nga intervista, raporte, proçesverbale
nga bisedat, formularet për interesim: interesimi
nëpër shkolla dhe ndërmarrje, qendra të informimit
për profesione, CV, letrën motivuese, lutjen, raport mbi
ditën e Vajzave, ditën e Djemve, raport nga praktika

3. dokumentat nga shkolla dhe jashtë sajë
(fotografi, pjesë nga gazeta dhe revistat.)

Dokumentacioni nga takimet reale: panair
i arsimit, panairi i karrierës, etj.

32

DOKUMENTACIONI PËR TAKIMET REALE
Lista punuese: I gjejë vetit vend për praktikë
Njoftohu me procedurat si gjindet një vend për praktikë për takim real dhe të vërtetë me
profesionin dhe shkollën.
I GJEJË VETIT VEND PËR PRAKTIKË
1. Vendosi për ndonjë profesion/sferë profesionale të cilën dua ta njoftojë më mirë nëpërmjet interesimit dhe
testimit të praktikës në ndërmarrje
2. Kërkoj në internet dhe i zgjedhë tri deri në pesë ndërmarrje që më përshtaten, veprimtaria dhe profesioni i të
cilave më intereson, dhe i shkruaj ato
3. Në shkollë/shtëpi mundë ta ushtroj thirrjen në telefon dhe prezentimin ndaj ndërmarrjeve
4. I kontaktoj ndërmarrjet dhe I lusë, që nëse munden të më caktojn termin në mënyr që personalisht të
prezentohem dhe tregoj interesimin dhe dëshirën time për të testuar profesionin në fjalë
5. Me shkresën e marrur në shkollë shkojë në ndërmarrje, prezentohem, interesohem për secilin orarë të punës,
personin kompetent për mua, veshjet e punës, rregulloret e sjelljes në ndërmarrje.

Lista punuese: I gjejë vetit vend për praktikë – thirrje
Njoftohu me procedurat si gjindet një vend për praktikë për takim real dhe të vërtetë me
profesionin dhe shkollën kur thirret dhe paralajmrohet përmes telefonit.
I GJEJË VETIT VEND PËR PRAKTIKË - THIRRJE
1. PREZENTOHEM: EMRI DHE SHKOLLA:

„Mirdita! Quhem. Vijë nga shkolla… “

2. TREGOJ PËR ÇKA PO THRRAS/VIJË…

„Shkolla jonë aplikon ditët e praktikës
profesionale edhe ate prej … deri më …
Do të dëshiroja të pyes, a mund të hulumtoj tek
ju në këtë periudhë… “

3. NË RAST TË REFUZIMIT, I FALEMINDEROHEM DHE PËRSHËNDETEM…
4. NË RAST TË PRANIMIT, I LUSË PËR TERMIN PËR PREZENTIM PERSONAL:
„A mund të vijë personalisht tek ju, që të
njoftohemi (prezentohem) dhe të shpallë interesim
për shërbimet e takimeve reale?…Kur?…“

5. PAS KËSAJ FALEMINDEROHEM PËR TERMININ E CAKTUAR DHE PËRSHNDETEM SINQERISHTË….
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 4: TAKIMET REALE - MË DETAJISHT NJOFTOHEM ME SHKOLLAT DHE PROFESIONET
Lista e punës: Termini në ndërmarrje
Njoftohu me procedurën me rastin e caktimit të terminit në organizatë/ ndërmarrje/ shkollë.
1. PREZENTOHEM DHE I QARTËSOJ ÇËSHTJET E RËNDËSISHME ORGANIZATIVE

2. DISA FJALË RRETH MEJE…

Emri dhe mbiemri im…
Mosha…
Shkolla…
Klasa…

3. M
 ENDO PSE DËSHIRON TË INTERESOSHESH DHE PROVOSH PROFESIONIN NË KËTË NDËRMARRJE, TREGOJI
(PREZENTOHU DHE TREGOJI INTERESIMET TUA, PREFERENCAT, LËNDËT E PREFERUARA, VIZIONIN TËNDË PËR 10
VITET E ARDHËSHME NË PROFESION DHE KARRIERË)
4. DORZIMI I SHKRESËS SË SHKOLLËS (ME TERMININ E SAKTË, VULËN E SHKOLLËS DHE NËNSHKRIMIN E DREJTORIT
PËR PËRDORIMIN E SHËRBIMEVE NË SFERËN E TAKIMEVE REALE)
5. QARTËSIMI I KUSHTEVE ORGANIZATIVE (MBUSHJA E FORMULARIT TË SHKOLLËS)…
EMRI DHE MBIEMRI I NXËNËSIT:

ORARI I PUNËS (PAUZA):

UNIFORMA E NEVOJSHME E PUNËS:

PERSONI KOMPETENT:

RREGULLAT E SJELLJES:

TË TJERA:

NËNSHKRIM/VULA E NDËRMARRJES:
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Këtë formular gjithqysh
tregoja prindërve dhe
ktheja mësuesit/ses!

Lista e punës: Informacione të shkurta rreth vendit tim të praktikës
Avancoi njohurit tua digjitale: në internet kërko më shumë informacione rreth profesionit tëndë
të dëshiruar, lexo dhe shkruaji gjërat më të rëndësishme rreth vendit tëndë të praktikës.
INFORMACIONE TË SHKURTA RRETH VENDIT TIM TË PRAKTIKËS
Duke përdorur internetin, leksikonin e profesioneve ose Doracakun për zgjedhje të profesioneve (planifikimi i karrierës
pas shkollës fillore) mundohu të kuptosh gjërat më të rëndësishme në vendin tënd të praktikës!
1. ARSIMIMI (lloji, kohëzgjatja…)
2. DETYRAT DHE PUNËT:

3. VEGLAT (mjetet):
4. LËNDA E PARË DHE MATERIALET PUNUESE:
5. KËRKESAT:
Fizike:
Ato të Karakterit:
Intelektuale:
6. + I – TË PANJOHURAT E PROFESIONIT:

7. MUNDËSITË PËR ARSIMIM DHE AVANCIM:

Lista e punës: Si do të sillem
Njoftohu me rregullat e sjelljes përderisa përdor shërbimet e sferës së takimeve reale me botën e
punës. Shkruaj edhe ndonjë rregull nëse dëshiron dhe nëse e sheh të rëndësishme.
QË GJITHÇKA TË JETË «SUPERIORE» DHE TË LË PËRSHTYPJE TË MIRË!
VIJË ME KOHË NË VENDIN PËR PRAKTIKË.
VENDIN TIM TË PUNËS E MBAJË TË PASTËR DHE RREGULLUAR.
I PËRMBAHEM UDHËZIMEVE TË PERSONIT KOMPETENT.
JAM I/E SJELLSHËM/E DHE VËMENDSHËM/E.
TREGOJ INTERESIM DHE PARASHTROJ SHUM PYETJE RRETH PROFESIONIT/SFERËS.
NDËGJOJË ME VËMENDJE.
MENAXHOJ ME KUJDESË VEGLAT DHE MATERIALET E PUNËS.
I RRESPEKTOJ RREGULLAT E SIGURISË.
KRYEJ INTERVISTA DHE SHKRUAJ RAPORTE DITORE.
…
…
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 4: TAKIMET REALE - MË DETAJISHT NJOFTOHEM ME SHKOLLAT DHE PROFESIONET
Lista e punës: Raporti im ditorë
Kështu duket formulari për raportin tëndë ditorë nga takimet reale.
Emri I ndërmarrjes:
Disponimi im: (pas kësaj dite në ndërmarrje po ndjehem…)

Shërbimet e takimeve reale që
i kam përdorur (rretho):

1. Vizita dhe interesimi në ndërmarrje
2. Testimi i profesionit
3. Të përcjell në punë
4. Të përcjell në praktikë
5. Të përcjell në praktikë – bisedat me
përfaqësuesit e profesionit
6. Dita e vajzave / Dita e djemëve
7. Praktika në ndërmarrje

Punët të cilat i kam kryer sot:

Veglat, materialet, maqinat me të cilat kam punuar:

Fizike:
Vështirsit të cilat i kam hasur sot
dhe me të cilat jam njoftuar:

Intelektuale:
Të Karakterit:

Përvoja ime më e bukur/ çka më ka pëlqyer:

Çka më ka pëlqyer më pakë:

Ende dua të vërej:
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Lista e punës: Formulari për vlersimin e praktikantëve
Njoftohu me rregullat e vlersimit të praktikantëve (ata të cilët janë në praktikë)
FORMULARI PËR VLERSIMIN E PRAKTIKANTËVE
Emri dhe mbiemri i praktikantit/es
Profesioni:
Ndërmarrja:
Periudha:
LUSIM MENTORIN E ANGAZHUAR NË NDËRMARRJE, VENDOSNI SHENJA NË FUSHAT PËRKATËSE:
SHKËLQYESHËM

MIRË

MJAFTUESHËM

I PAKËNAQUR

Gatishmëria për
veprime në punë
Gatishmëria për
krijimin e kontakteve
Besueshmëria
Pavarësia
Kujdesi
Saktësia
Me praktikantin/en kam qenë i/e KËNAQUR:
Vrejtje të posatshme:

Data:

Nënshkrimi i mentorit të angazhuar
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 4: TAKIMET REALE - MË DETAJISHT NJOFTOHEM ME SHKOLLAT DHE PROFESIONET
Lista e punës: Pyetje për edukatorin/en.
Njoftohu me pyetjet për edukatorin/en.
Emri:
Profesioni:
Ndërmarrja:
Sa zgjatë shkollimi (trajnimi)
Ku ndodhet shkolla profesionale?

Sa shpesh duhet të shkohet në shkollë?

Cilët janë lëndët kryesore në shkollën profesionale?

Si është situata me vendet e lira për trajnim?

Cili është kompenzimi për nxënësit në trajnim? 1 vit: ____ 2. vit: ____ 3. vit: ____ 4. vit: ____
Detyrat dhe punët:
Mjetet:

Lënda e parë dhe materialet:

Çfar kërkesa parashtron ky profesion?

Fizike:

Të karakterit:

Intelektuale:

Cilat janë përparësitë:

Cilat janë mungesat e profesionit:

Cilat mundësi të arsimimit dhe avancimit ekzistojnë në këtë profesion?
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Lista e punës: Pyetje për shefin/cen e ndërmarrjes
Njoftohu me pyetjet për përfaqësuesit e ndërmarrjes
Emri:
Profesioni:
Ndërmarrja:
Si keni ardhur deri tek përzgjedhja e profesionit tuaj?

Cilat shkollime i keni kryer?

Sa të punësuar i keni në ndërmarrjen tuaj?

Të punësuar:...........................................................................................puntor profesional:.................................................................................................................
Praktikantë:......................................................................femra:.......................................................................meshkuj:..........................................................................
Sa praktikant (ata të cilët krijojn mardhënie pune për herë të parë) aftësoni pas mbarimit të trajnimit?����������������������
Kur pranoni përsëri praktikant?�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.........................................................................................................................................................................................................................................Sa?............................................
Në çfar insistoni më së shumti tek praktikantët të cilët aplikojnë?..............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Çfar presni nga ata?.........................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Si do të duket ky profesion në të ardhmen?..........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cilat mundësi të shkollimit dhe avancimit ekyistojnë në këtët profesion?............................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 4: TAKIMET REALE - MË DETAJISHT NJOFTOHEM ME SHKOLLAT DHE PROFESIONET
Lista punuese: Pyetje për praktikantët/tet
Njoftohu me pyetjet për praktikantë/te
Emri:
Profesioni:
Ndërmarrja:
A ke pasur më herët profesion të ëndrrav? Nëse po, cilat?

Si ke ardhur deri tek vendimi mbi zgjedhjen e profesionit?

A ka pasur dikush ndikim në zgjedhjen tëne?

Nëse po, kush rrespektivisht si ka ndikuar?

Si ke ardhur deri tek vendi i praktikës?

A ke kërkuar gjatë vend për praktikë?

A kishe mu shkollu prap për këtë profesion?

Pse?

Cili ka qenë transformimi më i madh për ty pas shkollës?

Çfar të bënë të lumtur në shkollimin tëndë, çfar të pëlqen?

Çfar don më pak në profesionin tëndë?

Çfar dëshiron të bësh pas mbarimit të shkollës, cilat janë planet e tua për karrierën?
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Lista punuese: Pyetje për përfaqësuesin/sen e profesionit
Njoftohu me pyetjet për ekspertin/en në profesion
Emri:
Profesioni:
Ndërmarrja:
Çfar shkollimi është i domosdoshëm për këtë profesion dhe sa zgjatë?

Cilat janë sferat e punës në këtë profesion?

Cilat vegla përdoren?

Me cilët materiale punohet?

Si është ndarja e orarit të punës?

Cilat janë kërkesat që i parashtron ky profesion?

Fizike:
Të Karakterit:
Intelektuale:
Cilat janë përparësit?

Cilat janë mungesat?

Cilat mundësi të arsimimit dhe avancimit ekzistojnë në këtë profesion?
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 4: TAKIMET REALE - MË DETAJISHT NJOFTOHEM ME SHKOLLAT DHE PROFESIONET
Lista punuese: Dita e informimit ishte për mua…
Shkruajn përshtypjen tënde për ditën e informimit.

ÇFAR ISHTE
INTERESANTE

MË PAK INTERESANTE

Lista punuese: Hulumtimi në ndërmarrje ka qenë për mua …
Shkruaj përshtypjen tënde nga vizita dhe hulumtimi.

ÇFAR ISHTE
INTERESANTE
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MË PAK INTERESANTE

PASQYRIMI I TË MËSUARIT NË KUADËR TË TAKIMEVE REALE
Lista punuese: Një vështrim mbrapa
Bëni një vështrim mbrapa: si kaluat në takimet reale.
Më ka pëlqyer posaçërisht:

Më ka pëlqyer më pak:

Përvoja ime më e bukur (e suksesit):

Çfarë më ka bërë më së tepërmi përshtypje:

Përvoja ime negative (e pakëndshme):

Çfarë kam menduar më shumë:

Pas kësaj përvoje vlerësoj se (arsyetoje vlerësimin tënd):

Jam i/e përshtatshëm për këtë profesion sepse…

Nuk jam i/e përshtatshëm për këtë profesion sepse…
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 4: TAKIMET REALE - MË DETAJISHT NJOFTOHEM ME SHKOLLAT DHE PROFESIONET
Lista punuese: Përvoja ime e takimeve reale
Para vetes ke listën me pyetjet sikurse është ndihma për përpunimin e posterëve në temë: Përvoja
ime e takimeve reale.
1.
2.

Kështu kam arritur deri tek takimet reale…
Kështu ishte intervista ime për përdorimin e shërbimeve të takimeve reale: thekso shërbimin:

________________________________________ (kontaktet telefonike, biseda personale)…
Ndjenjat e mia para dhe pas intervistës për shërbimin e takimeve reale…
Mendimet e mia para ditës së parë të takimeve reale para largimit në ndërmarrje apo shkollë.
Mentori im është kujdesur për mua…
Këto punë i kam bërë në punëtorinë e shkollës/ndërmarrjen e shkollës/ndërmarrjen në rrethinë…
Përvojat e reja të radhës dhe njohuritë e reja janë të rëndësishme për vendimin tim…
Kështu i kam kaluar pauzat…
Kështu janë sjelluar në vend të punës arsimtarët/moshatarët/të punësuarit ndaj meje…
Me këtë isha i/e kënaqur….
Kjo ishte e vështirë për muar – më pak më ka pëlqyer…
Specifika në tanimet e mia reale, ishte…….
Mundem të imagjinoj që të shkollohem në atë shkollë/trajnohem në atë ndërmarrje…
Çfarë do të këshilloja të rinjtë të cilët dëshirojnë të bëjnë praktikën në të njëjtën shkollë/ndërmarrje
sikur unë…
15. Çfarë do të bëja ndryshe nëse do mundem të planifikoj takimet reale përsëri…
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 5: VENDOSI

HAPI 5.

VENDOSI

KONROLLOJ DHE VENDOSI
HAPI 5.
Qëllimi: Tani vetën time e njohë më mirë. E di si duken rrugët e arsimimit dhe kam mësuar si të informohem.
Në këtë sesion krahasoj-kontrolloj përsëri profilin tim personal me kërkesat e arsimit dhe karrierës profesionale
dhe vendosi për shkollën e cila më përshtatet.
TEMAT: I di mënyrat si të krijoj përparësi para prezentimit; I njohë kurthet e procesit të vendimmarrjes
dhe për këtë arsye ndjehem më i/e sigurt tek marrja e vendimit. Përmbledhjen e rezultatit të punës di si ta
përdori si ndihmë gjatë orientimit.
Që të vishë më leht deri tek vendimi, ju ofrojm ndihmë nëpërmjet pyetjeve në vijim: Cilat shkolla i kam
pasur në zgjedhjen time të ngusht? Për cilën jam vendosur? Pse kam vendosur për atë shkollë? A e kam pasur
të lehtë të vendosi?
Për të marrë vendim në hapin e pestë rreth shkollës ose profesionit të dëshiruar, duhet të mbledhësh dhe të
bashkangjitësh në portfol:
1. të gjitha fletët e punës nga punëtorit e
orientimit profesional në shkollë;

CV, letrën motivuese, letrën përcjellëse, lutjen për punë

2. matarialet e punës të cilët i plotson në portfolin tëndë;

Vendimin, si duket ajo, pyetësorin: Kërkohet mendimi yt

3. Dokumentet nga shkolla dhe jashta sajë;

(fotografi, pjesë nga gazetat dhe revistat…)

4. Vlerësim të (pa) shkruara nga personat e rëndësishëm
që i shërbejn për vlerësimit tëndë personal - Vendimit;

Këshilltarët për karrierë
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 5: VENDOSI
VENDIMI IM MBI SHKOLLËN DHE PROFESIONIN
Lista punuese: Piramida e vendimit mbi shkollën dhe profesionin
Shkruaj në piramidë çfarë ka ndikuar në vendimin tëndë mbi shkollën dhe profesioni, ndërsa
në flamurë shkruaj shkollën dhe profesinonin të cilin e ke zgjedhur.
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Lista punuese: Pyetësor Kërkohet mendimi yt – evaluimi i vendimit mbi shkollimin dhe profesionin
Etiketo në çfarë mase pikat e përmendura kanë ndikuar në vendimin tëndë rreth shkollës dhe
profesionit, vijon lista.
Çfarë ka ndikuar në vendimin tëndë?
Aftësitë

Në masë
të madhe

Mjaftë

Pak

Aspak

Interesat, preferencat
Informacionet rreth shkollimit të mëtutjeshëm
Njoftimi me kushtet nëpër shkollat e ndryshme në rrethinë
Përvoja nga ballafaqimet reale me botën e punës
Praktika shkollore
Prindërit/kujdestarët
Praktika në ndërmarrje
Bashkëpunimi me këshilltar të karrierës
Punëtorit e orientimit profesional
Rrethanat regjionale
Nxënësit e klasës, shokët, të afërmit, të njofshmit
Arsimtarët
Koordinatorët në zyret lokale për të rinjë
Psihologët dhe pedagogët në shkollë
Pamja, prestigji i shkollës
Fitimi i mirë pas mbarimit të shkollës
Afërsia e shkollës
Arsyet tjera:
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REGJISTRATORË I DOKUMENTACIONIT PËR PËRGADITJEN E ZGJEDHJES
SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
HAPI 5: VENDOSI
KONTROLLIMI I VENDIMIT DHE PUNA KËSHILLDHËNËSE
Lista punuese: Në lidhje me çfarë do të duhej të bisedosh në kuadër të këshillimit
Lirishtë drejtohu dhe kërko këshilla dhe mbështetje për vendimin tëndë rreth zgjedhjes së shkollës
ose profesionit. Kjo ështe lista e pyetjeve e cila mund të ndihmojë përgjat këshillimit
NË LIDHJE ME ÇFARË DO TË DUHEJ TË BISEDOSH NË KUADËR TË KËSHILLIMIT

Nëse këshilltari profesional duhet të ndihmojë rreth
marrjes së vendimit për zgjedhjen e profesionit,
atëherë ai/ajo duhet të i dijë disa gjëra rreth teje.

Kush jam unë? (emri, mbiemri, mosha, familja…)
Cilat shkolla i kam kryer?
Çfar mundem?
Çfarë më intereson?
Cilat parakushte i plotsojë?
Për cilën sferë/profesion profesional jam i/e interesuar?
Çfar pres nga profesioni imë i ardhëshëm?
Në çfarë mase personaliteti imë përshtatet me kërkesat e profesionit?
Si është situata me vendet e punës, rrespektivisht mundësia e hyrjes në atë profesion?
Cilat janë hapat e domosdoshëm për realizimin e qëllimit tim – profesionit të caktuar?
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SË DREJTIMIT SHKOLLOR/PROFESIONIT NË TË ARDHMEN
SHËNIMET
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SHËNIMET
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