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VLERËSIMI.
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Career Direct, logoja e Kurorës, Shërbesa e Kurorës Financiare, dhe dizenjimi i Kurorës janë marka tregtare të regjistruara me Kurorën Financiare, Inc. Të gjitha
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HYRJE
Jane, parimi themelor për përdorimin e këtij raporti është se njerëzit që përputhin punën e tyre me personalitetin, interesat, aftësitë dhe vlerat e tyre, përgjithësisht
janë të gëzuar dhe kanë sukses në punën e tyre.  Prandaj, mendimet tuaja në katër fushat e mëposhtme do të na japin informacion të vlefshëm për planifikimin tuaj
të karrierës. Të gjitha këto fusha duhen marrë parasysh para vendimarrjes për karrierën. 

Rezultatet tuaja nuk do të nxjerrin një profesion specifik për  ju. Por, do të ju japë informacion kyc i cili ju ndihmon të kuptoni më mirë si jeni ndërtuar dhe cili
profil pune ju përshtatet më mirë.Përqasja e përgjithshme është më e mirë sepse zakonisht do të jenë disa profesione të ngjashme që përputhen  me interesat dhe
dhuntitë e dikujt. 

MESO ME SHUME PERMES RAPORTIT TUAJ TE DETAJUAR.

Raporti juaj bazë ju ndihmon të viheni në shtegun e duhur, por ju mund të përfitoni më shumë nga testimi duke marrë
rezultatet tuaja në Raportin e Detajuar apo Premium.

Të dyja mundësitë përfshijnë një raport të detajuar, një plan veprimi dhe burime shtesë, por Raporti Premium ju ofron
këshillimin personal me nje konsulent i cili do të kalojë me ju hap pas hapi në raportin e detajuar për të ju shpjeguar se cfarë do

të thonë rezultatet tuaja për të ardhmen tuaj

UPGRADE REZULTATET E MIA

1. Holland, J. (1959). Një Teori e Zgjedhjes Profesionale. Gazeta e Psikologjisë së Këshillimit, 6(1), 35-45.
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PERSONALITETI
Jane, në këtë pjesë, termi personalitet përshkruan mënyrën sesi një person është i motivuar të veprojë natyrshëm. Për shembull, disa njerëz e kanë të lindur motivin
për të qënë tepër të organizuar dhe preçizë dhe disa të tjerë janë më tepër spontanë dhe të thjeshtë. Disa të tjerë marrin rreziqe përsipër dhe disa janë më të
kujdesshëm nga natyra.

Më poshtë gjeni të listuata gjashtë faktorët e personalitetit të renditura nga më të theksuarat tek ato më pak të theksuara

1. Aventurier
Aventurier, ambicioz, konkurrues dhe i tërhequr prej sfidave.

2. Ekstrovert
Shumë shoqëror, i orientuar rreth njerëzve, kënaqeni duke takuar njerëz të rinj; entuziast dhe i mirë për të lidhur njerëzit bashkë (netuorking).

3. Krijues
Tepër krijues. Ju pëlqen në veçanti të shprehni ide të reja dhe të kërkoni sfida mendore.

4. I ndërgjegjshëm
I saktë, i organizuar dhe i përgatitur. Ndiqni natyrshëm rregullat, duke qënë se ju pëlqen rregulli dhe parashikueshmëria.

5. I bindur / Dominues (Mesatare)
Rehat si drejtues apo ndjekës, përshtateni mjaft mirë sipas nevojave të situatës.

6. I vecuar/pavarur / I dhembshur (Mesatare)
I këndshëm dhe përkrahës, por i aftë për të qenë objektiv për njerëzit dhe situatat.

GJASHTË FAKTORËT E PERSONALITETIT

I bindur

Introvert

I vecuar/pavarur

I pastrukturuar

I matur

Tradicional

Dominues (5)

Ekstrovert (14)

I dhembshur (2)

I ndërgjegjshëm (6)

Aventurier (14)

Krijues (9)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30
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INTERESAT E PËRGJITHSHME
Jane,INTERESAT janë faktorët më të rëndësishëm në gjetjen e karrierës që ju përshtatet më mirë. Fushat kryesore për t'u konsideruar prej jush janë:

1. Menaxhim/ Shitje
Ky grup karrierë përqëndrohet në aktivitete që kanë të bëjnë me biznesin, të tilla si menaxhimi, shitja, zhvillimi i strategjive të marketingut, ashtu sikurse
ngritja apo drejtimi i një biznesi.

2. Atletika
Njerëzit që tërhiqen nga ky grup karrierë zakonisht kanë interes të lartë në aktivitetet sportive, qoftë si profesion ose si aktivitet për të kaluar kohën e lirë.

3. Ndërkombëtar
Ky grup karrierë përfshihet nga një dëshirë e madhe për të udhëtuar apo punuar në vënde të huaja, për të ndërvepruar me njerëz nga kultura të tjera, dhe për
të komunikuar në më shumë se një gjuhë.

4. Ligj/Politikë
Ata që tërhiqen në këtë grup karrierë kanë një dëshirë të madhe për të influencuar mendimet dhe opinionet e të tjerëve.

INTERESAT SHEMBUJ PROFESIONESH

Menaxhim/ Shitje Përfaqësuesi i marketingut, Blerës, Ekzekutiv biznesi, Agjent i shitjes së pasurive të paluajtshme

Atletika Trainer sporti, Arbitër/ Gjyqtar, Zbulues profesionist (për sport), Agjent sportiv

Ndërkombëtar Korrespondent i huaj, Mesues për gjuhë të huaj, Përkthyes, Misionar i huaj

Ligj/Politikë Prokuror, Asistent ligjor, Shkencëtar politike, Arbitër i pajtimit

AFTËSITË DHE MUNDËSITË
Jane, të kuptuarit e aftësive tuaja, do të jetë i rëndësishëm ndërsa vlerësoni fushat e karrierës dhe profesionet. Është shumë e rëndësishme që të lidhni punën tuaj
me aftësitë tuaja më të mira, që të përfitoni gëzimin personal e të bërit diçka që ju vjen natyrshëm.

Koordinimi fizik, koordinimi trupor dhe dorë-sy, sportet.

Rrjedhshmëria në të folurin e gjuhëve të huaja, puna me kulturat dhe traditat ndërkombëtare.

1. Atletik Shumë i lartë (100)
0 50 100

2. Ndërkulturor Shumë i lartë (88)
0 50 100
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VLERAT
Në zgjedhjen e një pune apo pozicioni pune të vecantë brenda një karriere të caktuar, kini në mend VLERAT dhe MJEDISIN E PUNëS që vijojnë më poshtë

1. Stabilitet
Ju kënaqeni duke punuar në mjedise të qëndrueshme, në një rutinë të përcaktuar, dhe pa supriza. Ju vlerësoni orët e rregullta, pagë të qëndrueshme dhe një
orar që nuk ndryshon.

2. Sfidues
Keni nevojë për mundësi në cilat mund të zgjidhni probleme të vështira dhe të punoni në çështje pune të tilla si "ta bëjmë ose ta lëmë fare". Kërkoni për
detyra të vështira dhe pengesa për t'i kapërcyer. Polemika nuk është një problem për ju, sepse juve ju pëlqen të vendosni rregull në një situatë kaotike.

Ju do të donit një situatë punësimi e cila ju ofron REZULTATET e mëposhtme

1. Udhëheqje
Ndiheni rehat në pozicione në të cilat keni përgjegjësi për njerëzit dhe burimet. Jeni rehat kur merrni në kontroll një situat, duke u treguar të tjerëve se çfarë
duhet të bëjnë, dhe kur merrni vendime për grupin. Puna juaj duhet të përfshijë mundësi për të drejtuar një grup drejt qëllimeve të përbashkëta.

2. Avancim në karrierë
Ju jeni të interesuar në profesione që ofrojnë një sistem për avancim në karrierë të mirëpërcaktuar. Ndiheni mirë kur ngriheni në detyrë brenda organizatës
duke rritur përgjegjësinë dhe autoritetin që keni në punë. Kërkoni parametra pune që ju ofrojnë mundësi të rriteni dhe zhvilloheni profesionalisht.

Në fund të fundit, VLERAT tuaja të jetës duhet të merren në konsideratë në cfarëdo pozicioni pune që pranoni

1. Familja
Familja për ju ka një vlerë të madhe dhe doni të jeni në gjendje të kujdeseni për ta sa herë që ata kanë nevojë. E shikoni tepër të rëndësishme të jeni i
vlefshëm dhe të përfshiheni në aktivitetet e tyre. Të paturit e një kohe cilësore me familjen tuaj është e rëndësishme për ju dhe duhet marrë në konsideratë
në zgjedhjen që bëni në lidhje me profesionin.

2. Miqtë
Të bërit dhe të mbajturit e miqësisë është një pjesë e rëndësishme e jetës tuaj. Kënaqeni kur shpenzoni kohë me miqtë e ngushtë, kur i ndihmoni ata në rast
nevoje, dhe kur krijoni dhe zhvilloni miqësi të reja. Ju vlerësoni një stil jete që ju lejon të largoheni nga përgjegjësitë për një kohë, në menyrë që të shijoni
kohën me miqtë e ngushtë.

4 PRIORITETET INTEGRUESE TË VLERAVE

Vlerat e Jetës

Mjedisi i Punës

Rezultatet e Punës

Vlerat e Jetës
Mjedisi i Punës
Rezultatet e Punës

Vlerat e Jetës

1. Familja
2. Miqtë
3. Arritjet
4. Integriteti

Mjedisi i Punës

1. Stabilitet
2. Sfidues
3. Pavarësi
4. Udhëtime

Rezultatet e Punës

1. Udhëheqje
2. Avancim në karrierë
3. Të ardhura të larta
4. Njohja(vlerësim/famë)
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TË KUPTUARIT E SHKALLËVE DHE PIKËVE
Shkallët për të gjitha pjesët bazohen tek pikët e standardizuara, të cilat janë nxjerrë nga përgjigjet e një numri të madh njerëzish, të cilët janë të punësuar e të
suksesshëm  në profesione të ndryshme. Shkallët ofrojnë një mënyrë që të krahasoni vizualisht pikët tuaja me pikët e punonjësve të tjerë. Shkallët e bëjnë të lehtë të
jeni në vendin e duhur. Shëmbull i kësaj shkalle është dhënë dhe më poshtë.

Shtrirja e rezultateve standarte shkon nga 0 në +30 dhe rezultati mesatar është 0. Për secilin faktor, pothuajse një e treta e popullsisë do të kapë pikë midis +5 dhe
+30 në të djathtë, një e treta midis + 5 në të majtë dhe +5 në të djathtë, dhe një e treta midis +5 dhe +30 në të majtë. Interpreto rezultin në shkallën e mëposhtme.

Do të vini re në shkallën e dhënë si shembull lart, që ato rezultate midis +5 dhe +30 në të djathtë dhe në të majtë janë interpretuar si të larta. Rezultatet midis +5
në të djathtë dhe + 5 në të majtë janë konsideruar Mesatare. Këto rezultate nuk nënkuptojnë arritje apo pikë "të mira" apo "të këqija". Ato përfaqësojnë ku qëndron
ti në shkallën matëse, duke nënkuptuar sjelljen tuaj të natyrshme. Sa më shumë që tenton të shkosh majtas apo djathtas, aq më esktreme do të jetë sjellja juaj
përkundrejt dimensioneve specifike.Këto pikë nuk tregojnë arritje ose nuk janë pikë ‘të mira’ apo ‘të këqija’. Ato tregojnë se ku qëndroni ju mesatarisht, bazuar tek
përgjigjet që ju keni dhënë, në lidhje me njerëzit e tjerë në kategorinë e të rriturve apo të rinjve.

I bindur
Introvert

(27) I vecuar/pavarur
(mid) I pastrukturuar

(13) I matur
Tradicional

Dominues (21)
Ekstrovert (24)
I dhembshur
I ndërgjegjshëm (mid)
Aventurier
Krijues (3)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30SHEMBULL

Kujdesi ndaj kafshëve I lartë (75)
0 50 100SHEMBULL
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KËNDVËSHTRIMI YNË PËR PUNËN
Jane, puna që ne bëjmë, karriera që ndjekim dhe mënyra si ushqejmë dhe zhvillojmë dhuntitë dhe talentet që kemi, shpesh janë interesa vitale. Meqenëse ne
shpenzojmë më shumë kohë në punën tonë sesa në pothuajse çdo përpjekje tjetër, ajo duhettë vihet nën zotërimin e vlerave të përjetshme dhe jo të përkohshme.

Dikush tha "Për më tepër, kërkohet nga një administrator që një njeri të gjendet besnik". Kujdestaria është menaxhimi i mençur dhe i kujdesshëm i burimeve që na
janë besuar. Pra, administrimi i mencur përfshin dhuntitë, aftësitë dhe forcat që lidhen me punën që na është besuar.

Career Direct  Sistemi Udhëzues bazohet në gjashtë parime themelore.

Parimi 1:Puna që ne bëjmë është shumë kuptimplotëSensi i kuptimit të punës është më i lartë atëherë kur ajo përputhet me sistemin tonë të vlerave. Në
nivelin më themelor, qëllimi i punës sonë duhet të plotësojë nevojat tona. Nëse puna jote dështon në plotësimin e pritjeve të tua në këtë aspekt, atëherë
shiko për dicka më të mirë.

Parimi 2:

Cdo punë mund të jetë një burim i dinjitetit dhe domethënies së dikujt. Madje edhe aktiviteti më i thjesht i punës mund të jetë me vlerë, nëse me të vërtetë
u vjen në ndihmë të tjerëve. Të qënurit ndihmë për të tjerët mund të jetë një burim i kuptimit dhe dinjitetit për të punësuarin. Mbi të gjitha, shohim shpesh
që dikush fiton respektin e njerëzve rreth tij ndërsa siguron një shërbim të cilësisë së lartë. Ky respekt ndikon të punësuarin në mënyrën si e sheh veten duke i
dhënë sensin e të qënurit i rëndësishëm dhe i dobishëm.

Parimi 3: Cdo person ka nevojë të zbulojë thirrjen e tij/saj profesionale. Thirrja profesionale është ai set i aktiviteteve të lidhura me punën ndaj të cilave
dikush ka një predispozitë të vecantë, dhe ndaj së cilës performon në mënyrë të natyrshme. Gjithë sistemi udhëzues Career Direct® ndihmon në gjetjen e
thirrjes se duhur profesionale. Njerëzit të cilët kanë gjetur vendin e duhur në tregun e punës, në mënyrë të dukshme janë më të kënaqur në jetë se pjesa tjetër
e shoqërisë.

Parimi 4: Puna që bën dikush është një burim për kredibilitetin e tij në komunitet. Ky kredibilitet i fituar përmes punës do të krijojë mundësinë për t'u
shërbyer të tjerëve dhe për të bërë vepra të ndryshme të mira. Dikush mund të mbështesë iniciative sensibilizuese me paratë e fitura dhe me aftësitë që ka
fituar në punë mund të ndihmojë si vullnetar. Për shumë njerëz këto janë një burim kënaqësie dhe gëzimi.

Parimi 5: Dëshira për t'u bërë një ekspert ose punonjës i vlefshëm është fisnike, nëse vjen nga motive të ndershme. Të kërkuarit e profesionalizmit kërkon
përpjekje dhe kohë. Të mësuarit përgjatë gjithë jetës, i bërë në mënyrë strategjike (me përdorimin e talenteve të lindura) do të forcojë procesin e arritjes së
shkëlqyeshmërisë profesionale. Ekspertiza dhe aftësitë në tregun e punës do të rrisin sigurinë tonë.Një proverb i lashtë thotë " A keni parë dikë të aftë në
punën e tij? Ata do të shërbejnë përpara mbretërve, ata nuk do t'u shërbejnë eprorëve më të ulët"

Parimi 6: Humbja e vendit të punës nuk është një tragjedi për gjithë jetën, por është një mundësi për të gjetur dicka më të mirë. Pas humbjes së punës bëj një
analizë për të kuptuar cfarë ndodhi. Nëse u pushuat me të padrejtë, fal të keqen që të është bërë, kështu do të jesh në gjendje të kërkosh një punë të re pa
mbajtur mbi shpinë barrë emocionale të panevojshme. Nëse kërkimi për punë nuk po ecën mirë, atëherë konsidero një punë si vullnetar ose një internship
sepse duke qenë pranë njerëzve të caktuar, mund të ju hapë dyer të reja mundësish për ju. Mëso aftësi të reja, dhe njihu me sa më shumë njerëz. Shokët tuaj
të rinj mund të ju informojnë për proceset e rekrutimeve të reja që po hapen.

Në Crown Financial Ministries, ne besojmë se identifikimi i pikave tuaja të forta, aftësive të lindura dhe vlerave mund t'ju ndihmojë të zbuloni rrugën e gjetjes së
origjinës dhe qëllimit të vërtetë të jetës dhe përgjigjen e pyetjes: Pse jam këtu?. Ne besojmë se Sistemi i Udhëzimit të Career Direct mund të jetë një burim i
paçmuar për t'ju ndihmuar të bëni këtë.

 ®
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Pesë Fushat Madhore të Interesave të Përgjithshme  

Pjesa 3: Cilësitë dhe aftësitë Cilësitë dhe aftësitë profesionale   

Fushat e Aftësive të Mëdha 2 4

Vlerësoni Aftësitë Tuaja  

Shkalla e ulët e ekspozimit të aftësive  

Pjesa 4: Vlerat Mjedisi i Punës 2 12

Rezultatet e Punës 2 8

Vlerat e Jetës 2 9

Përmbyllje  

Tabelat Përmbledhëse Gjashtë Faktorët e Personalitetit  

Nën Faktorët e Personalitetit  

Përmbledhja e Personalitetit  

Interesat e Përgjithshme  

Aftësitë dhe mundësitë  

4 Vlerat e Integruara prioritare  

Çështjet Kritike të Jetës  

8 Grupet Kryesorë të Karrierës  

Vlerat Themelore të Jetës që lidhen me planinfikimin  

Raporti Bazë përkundrejt Raportit të Detajuar
Ju po lexoni Raportin tuaj Bazë. Kontrolloni grafikët dhe shikoni se cfarë do të humbisni nëse nuk zgjidhni Raportin
jetëndryshues të Detajuar.

   E përfshirë në raport

#   Atributet e paraqitura

Jane Doe 9
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8 Grupet me Interesat më të larta: Linku i Detajeve të Punës.  

Pjesa 6: Burimet Burimet  

Shkarko audio  

Linqet e shkarkimit të materialeve audio   

SHIKONI REZULTATET E FUNDIT

™
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