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Përdorimi i këtij raporti për 

Planifikimi i Karrierës

Jane, parimi kryesor i përdorimit të këtij raporti është që njerëzit të cilët përshtasin punën e tyre me personalitetin, interesat, aftësitë dhe vlerat e
përgjithshme, kënaqen dhe kanë sukses në punën e tyre. Përgjigja juaj në këto katër fusha që tregohen më poshtë do t'ju japë informacion të
nevojshëm për planifikimin e karrierës. Të gjitha këto fusha duhet të merren parasysh përpara se të merrni vendimet për karrierën tuaj.

Rezultat tuaja nuk do të shpalosin një profesion të veçantë për ju. Përkundrazi, do të merrni informacion kyç që do t’ju ndihmojë të kuptoni
përbërjen tuaj unike dhe llojin e punës që do t’ju përshtatet më mirë. Qasja e përgjithshme është më e mirë, duke qënë se ka disa profesione të
ngjashme që përshtaten me interesat e një personi dhe talentet e tij. Duke përdorur segmentin “Zbatimi i Career Direct” i Sistemit udhëzues, ju
do të jeni në gjendje të përmirësoni mundësitë tuaja në një zgjedhje më të mirë në fushën e karrierës. Procesi i përdorimit të talenteve dhe
interesave për të marrë vendime për karrierë do t’ju shërbejë mjaft mirë në menaxhimin e karrierës tani dhe në të ardhmen.

TË SHFRYTËZONI RAPORTIN TUAJ NË MAKSIMUM
Në këtë raport ka shumë informacion, kështu që do t’ju duhet ta lexoni disa herë. Do të përfitoni shumë nëse keni dikë, si për shembull një shok,
bashkëshortin, ose një mentor që ta lexojë raportin së bashku me ju. Dikush që ka një personalitet ndryshe nga ju është një ndihmë shumë e
madhe për të kapur konceptet të cilat mund t’i humbisni gjatë leximit. Nëse vendosni të takoni një konsulent për ndihmë më specifike në lidhje
me planifikimin për karrierë, ky raport do t’ju japë shumë informacion për potencialin tuaj unik të karrierës. Siç e përmendëm edhe më parë, një
nga hapat më të rëndësishëm për të përfituar plotësisht nga ky raport është të punoni me Plan veprimin në SISTEMIN UDHËZUES TË
CAREER DIRECT .

 

RAPORTI I SISTEMIT UDHËZUES I CAREER DIRECT
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RAPORTI I SISTEMIT UDHËZUES I CAREER DIRECT
ORGANIZIMI I RAPORTIT

Raporti është organizuar në katër fusha kryesore: Personaliteti, Interesat e përgjithshme, Aftësitë dhe Vlerat. Secila nga këto fusha ofron njohuri
të rëndësishme për ndërtimin tuaj unik. Përkufizimi i të gjitha grupeve në raport mund të gjendet tek Lista përfaqësuese e profesioneve, përfshirë
tek SISTEMI UDHËZUES CAREER DIRECT.

1. Personaliteti. Raporti fillon me personalitetin, ku do të gjeni analizën e gjashtë faktorëve të personalitetit tek pikat tuaja të personalitetit,
pikat e forta dhe pikat e dobëta tipike, dhe mjedisin e karrierës bazuar tek profili juaj unik i personalitetit.

2. Interesat e Përgjithshme. Në këtë pjesë do të gjeni një renditje të interesave në 21 Grupet e përgjithshme të nteresave për karrierë, dhe
përshkrimin e grupeve më të rëndësishme. Këto grupime të gjera karriere janë nxjerrë nga pjesa "Inventari i interesave profesionale". Pikët
tuaja pasqyrojnë nivelin e interesit në 21 Grupet e karrierës. Gjithashtu, jepet një tabelë që rendit komponentët që përbëjnë tetë interesat
tuaja më të rëndësishme: Aktivitetet, Profesionet dhe Grupet e lëndëve.

3. Aftësitë dhe mundësitë. Do të gjeni një renditje të aftësive tuaja në 14 fusha dhe përshkrimin e mundësive dhe aftësive tuaja më të forta.
4. Vlerat. Kjo pjesë ka tre nën-pjesë: Mjedisin e punës, Rezultatet e Punës dhe Vlerat e jetës. Do të theksohen katër përparësitë më të

rëndësishme në secilën fushë.

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.
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Pjesa 1: Personaliteti

Koncepti i Personalitetit
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.

Eksperienca dhe vëzhgimi tregojnë se nuk ka ndonjë lloj personaliteti që është më i miri. Secili lloj është i  mirë. Secili është i nevojshëm në
shoqëri dhe në vendin e punës. Secili ka pika të forta dhe të dobëta.

Është shumë e rëndësishme të keni parasysh stilin tuaj të personalitetit kur merrni vendimet për karrierë. Qëllimi është të dalloni profesione që
lidhen mjaft mirë me prirjet tuaja të lindura, po kështu dhe me interesat, aftësitë dhe vlerat. Ashtu si një trajner ka nevojë për një atlet që është i
përmasave të ndryshme dhe me shpejtësi të ndryshme për të luajtur në pozicione të ndryshme, punëdhënësit kanë nevojë për stile të ndryshme
personaliteti për të ndërtuar grupe të suksesshme.

1.1 Gjashtë Faktorët e Personalitetit

Ky studim i personalitetit mbulon gjashtë faktorët më të rëndësishëm të personalitetit.

Kur flasim për personalitetin, nuk është e thenë se duhet të jeni kështu ose ashtu (për shembull, ekstrovert apo introvert). Një person duhet të
përdorë fuqitë e tij që shoqërojnë personalitetin e tij unik.

Këta faktorë janë nxjerrë nga kërkime të thella dhe janë në përputhje me matjet e tjera të tipareve normale të personalitetit.

Secili faktor është i lidhur me disa sjellje. Për shembull, njerëzit që kanë marrë pikë në të qënit ekstrovert (një person që merr energji nga koha
me të tjerët) kanë një reagim krejt ndryshe kur takojnë njerëz të panjohur krahasur me ata që kanë pikë të larta në të qenit introvert (një person
që merr energji kur kalon kohë vetëm). Ata që kanë pikë mesatare shfaqin sjellje të përziera. Ndërsa lexoni këtë seksion, mos harroni se të
gjitha pikët në shkallë, kanë pika të forta dhe pika të dobta.

DUKE KONFIRMUAR PËRGJIGJEN TUAJ NË PJESËN E PERSONALITETIT
Kjo pjesë e raportit tuaj, si edhe pjesa tjetër e raportit, është zhvilluar nga përgjigjet që ju keni dhënë dhe pasqyron profilet që janë tipike për
njerëzit që kanë të njëjtat pikë si ju. Raportet janë në përgjithësi të sakta, por jo çdo gjë mund të aplikohet për ju. Do t’ju duhet të konfirmoni
informacionin që ju është dhënë. Shikojeni raportin bazuar nga ajo që ju dini në lidhje me veten tuaj, dhe kërkojini personit që po ju ndihmon, që
të kontrollojë përgjigjen tuaj gjithashtu. Përqëndrohuni tek pjesët që ju përshkruajnë ju më mirë.
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1.2 PIKAT TUAJA KRYESORE TË PERSONALITETIT

Jane, tre faqet në vazhdim renditin gjashtë faktorët e pesonalitetit tuaj. Ato janë rradhitur nga ato më të theksuara në ato më pak të theksuara.

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

Ndikimet e Karrierës
Me pikët e larta tek faktori i AVENTURIERËS , puna juaj duhet të përfshijë mundësinë për të:

Rezultati juaj në shkallën e AVENTURIERËS tregon se prireni drejt sfidave të reja. Ndiheni rehat kur ndërmerrni aktivitete të cilat kërkojnë edhe
rrezikshmëri. Shpirti juaj pioner ju bën të ecni përpara në fusha të reja me shumë pak hezitim.

Një nga pikat tuaja më të forta është niveli i lartë i kurajos dhe iniciativës. Arritja është tepër e rëndësishme për ju. E gjeni veten duke vendosur
qëllime të larta dhe më pas e shtyni veten drejt suksesit. Me ambicie të larta dhe një shpirt tepër konkurrues, natyrshëm e shtyni veten drejt
rezultateve që mund t'i shihni dhe masni. Ju ndoshta preferoni të fitoni në çdo sfidë që ndërmerrni.

Dobësitë që mund të jenë të pranishme janë zakonisht rezultat i tejkalimit të pikave të forta që shoqërojnë këtë dimension. Për shembulll, mund
të jeni tepër konkurrues saqë manipuloni të tjerët në mënyrë që të fitoni dhe të arrini atë që është e rëndësishme për ju.

Gjithashtu, vetësiguria e natyrshme që keni në aftësinë tuaj për të qënë i suksesshëm, mund t'ju çojë të mendoni se keni të drejtë në çdo gjë. Të
paturit këshilltarë që nuk bien dakord dhe japin anën tjetër të çështjeve do t'ju ndihmonte të vlerësonit vendimet me kujdes. Së fundmi, do të jeni
më tepër efektivë duke ekuilibruar guximin natyror në një masë maturie.
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2. Ekstrovert
Shumë shoqëror, i orientuar rreth njerëzve, kënaqeni duke takuar njerëz të rinj; entuziast dhe i mirë për të lidhur njerëzit bashkë (netuorking).

Ndikimet e Karrierës
Bazuar në rezultatin tuaj në fushën e EKSTROVERSIONIT , ju përshtateni mjaft mirë me profesione të orientuara ndaj njerëzve. Kërkoni për

një mjedis pune që do t'ju lejojë  të lidheni me njerëzit në një mënyrë miqësore dhe t'ju japin mundësinë për të:

Rezultati juaj tek shkalla e EKSTROVERSIONIT është tipike për ata që kërkojnë ndërveprim të shpeshtë me njerëzit dhe kanë aftësi të forta
verbale. Niveli i lartë i energjisë është pak a shumë i dukshëm nga gjestet, entuziazmi në bisedë, dhe buzëqeshja e vazhdueshme ndërsa
komunikoni me të tjerët. Sfidoheni nga mundësitë për të qenë këmbëngulës dhe bindës, dhe lini një përshtypje pozitiv në grupe të mëdha. Si një
person i orientuar ndaj njerëzve, keni pritje të mëdha për mundësitë që ofron rrjeti, që dalin nga ngjarje si konventat, bashkimet, takimet, festat,
dhe aktivitete sociale të ngjashme me këto.

Një fushë tjetër e fortë për ju është stili juaj spontan dhe i papërmbajtur. Ju nuk jeni i druajtur dhe ka të ngjarë që keni dhunti për të përfshirë
njerëz të rezervuar/turpshëm në aktivitete grupi. Merrni energji nga mundësia që keni për të folur dhe performuar përpara një audience.

Jane, mos harroni se një pikë e fortë e mbipërdorur mund të kthehet në një pikë të dobët. Aftësitë tuaja verbale janë një pasuri e vërtetë, por
është mënçuri të dini se kur duhet të heshtni dhe dëgjoni. Të qenit i vëmendshëm sesi të tjerët e presin bisedën tuaj, do t'ju ndihmojë të merrni
në konsideratë interesat e tyre dhe bisedat për të cilat kanë nevojë. Për efektivitet maksimal, konsiderojini të tjerët rreth jush dhe përshtateni
sjelljen tuaj sipas situatës.

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

Ndikimet e Karrierës
Duke marrë parasysh pikët që keni marrë në faktorin e RISISË , kërkoni për mundësitë në profesionin tuaj:

Jane, rezultati juaj tek shkalla e RISISË tregon se jeni një person tepër krijues. Shquheni në gjenerimin e zgjidhjeve të reja dhe ideve, edhe pse
për të tjerët mund të duket disi e pazakontë. Mund ta gjeni veten duke ëndërruar apo duke i konsideruar idetë nga këndvështrime të ndryshme.
Mund ta shprehni krijueshmërinë tuaj në mënyra të ndryshme, duke përdorur logjikën në zgjidhjen e problemeve, duke punuar me duart, ose në
shumë sipërmarrje artistike, siç është të shkruarit, muzika, drama, apo artet vizuale.

Keni dhunti për të qënë i zgjuar dhe i shkathët. Është e natyrshme për ju të kërkoni sfida mendore. Ju pëlqen të mendoni, e bëni si një formë
argëtimi, dhe është mjaft lehtë për mendjen tuaj të analizojë tema si në thellësi ashtu dhe gjerësi.

Ndërsa krijueshmëria dhe imagjinata janë mjete të forta në shumë situata, ato mund të humbin nëse nuk merren hapa praktike për të zbatuar
ide të reja. Mund të luftoni me mbajtjen e fokusit dhe ndjekjen e projekteve që keni nisur. Mund të harroni çështjet e përditshme, praktike.
Mbajtja e një listë, duke qenë i disiplinuar me afate, dhe një përkushtim të fortë ndaj përgjegjshmërisë mund të përmirësojë frytshmërinë tuaj.
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4. I ndërgjegjshëm
I saktë, i organizuar dhe i përgatitur. Ndiqni natyrshëm rregullat, duke qënë se ju pëlqen rregulli dhe parashikueshmëria.

Ndikimet e Karrierës
Me pikët e larta tek NDËRGJEGJSHMËRISË është kyç të siguroni që organizatat me të cilët do të punoni ofrojnë produkte cilësore dhe

shërbime që janë praktike dhe etike. Gjithashtu, në mënyrë që të shfrytëzoni dhuntitë tuaja në punë, konsideroni pozicione që kërkojnë nga ju
të jeni:

Rezultati juaj në shkallën e NDËRGJEGJSHMËRISË tregon se jeni shumë i përkushtuar për të qënë i saktë, i organizuar, dhe produktiv në jetë.
Keni një etje për të qënë preçiz, kështu që është e natyrshme që të kontrolloni cilësinë e punës duke mbajtur standarde të larta. Shqetësimi juaj
për integritet lidhet ngushtë me dëshirën për të qënë i përgjegjshëm dhe është një pikë e fortë për ju. Është tepër e rëndësishme të bëni atë që
është e drejtë dhe e ndershme si dhe të mbështeteni në procedurat e vendosura.

Jane, duke qenë se jeni shumë i disiplinuar, e keni mjaft të lehtë të ndiqni rregullat. Në fakt, mund të preferoni mjedise që janë të strukturuara
për shkak të parashikueshmërisë dhe qëndrueshmërisë që ofrojnë.

Jeni i prirur të bëni një punë të shkëlqyer në lidhje me detyrat që ndërmerni. I merrni detyrat me seriozitet dhe jeni të fokusuar në zgjidhje
praktike dhe të logjikshme. Dëshira juaj për të qenë ekonomiqar, do të jetë një aset për familjen dhe punëdhënësin tuaj.

Ata që kanë ndërgjegje të lartë janë kandidadët e parë me prirje për të rendur pas përsosmërisë, kështu që, mbani mend se jo çdo gjë duhet të
bëhet në standarde përsosmërie.

Herë pas here, mund të zvarritni vendimet për shkak të frikës se mos bëni zgjedhje të gabuara. Mund të vononi duke pritur për mundësinë e
përsosur. Punoni për të qenë më tepër fleksibël, duke kuptuar se disa herë është e nevojshme të filloni të veproni përpara se të njihni të gjitha të
dhënat.

I pastrukturuar

Improvizues

Spontan

Indiferent

I ndërgjegjshëm (6)

Preçiz (1)

I organizuar (3)

Arritës (Arrin Rezultatet) (8)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30

 i mirë-organizuar  i rregullt  i detajuar

 produktiv  i saktë  sistematik.

Jane Doe 8



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

Ndikimet e Karrierës
Bazuar në nivelin tuaj të mesme të  MBIZOTËRIMIT , do të donit mundësinë për të dhënë udhëzime në fusha me të cilat jeni të familjarizuar

dhe tek të cilat keni krijuar ekspertizë. Përveç kësaj, kërkoni për një nivel të moderuar të:

Jane, rezultati juaj tek shkalla e MBIZOTËRIMIT tregon një ekuilibër në dëshirën tuaj për të drejtuar dhe për të ndjekur. Zakonisht, individët që
kanë pikë të ngjashme me tuajën thjesht lexojnë atë që ju parashtrohet dhe përgjigjen ashtu siç duhet. Nëse dikush del përpara për të treguar
udhëheqje të fortë, cilësore për grupin, ju jeni rehat të përshtateni dhe të shërbeni. Gjithsesi, nëse nuk ka një udhëheqës të dukshëm ju në
mënyrë të natyrshme mund të merrni rolin e udhëheqësit.

Kjo shkathtësi, kapaciteti për të qënë si udhëheqës ashtu edhe ndjekës në kohë të ndryshme, është një nga pikat tuaja të forta kyç. Disa njerëz
pëlqejnë të jenë nën autoritetin e dikujt tjetër, të tjerët duket se natryshëm janë të prirur të jenë nën kontroll. Perëndia ju ka bekuar me një
qëndrim dhe një masë aftësie dhe motivimi që ju jep mundësi të jeni mjaft i mirë në secilën nga situatat, qoftë ndjekës apo udhëheqës.

Një pikë e dobët që duhet të merrni në konsideratë është mosvlerësimi i saktë i situatës - apo ndoshta transferimi i kushteve të një situate në një
tjetër që është pothuajse ndryshe. Duke dalluar me kujdes situatën, do të jeni në gjendje të përcaktoni rolin tuaj.

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

Ndikimet e Karrierës
Pikët mesatare tek dimensioni i DHEMBSHURISË tregojnë një ekuilibër të mirë mes dhembshurisë dhe qendresës në personalitetin tuaj. Do

të ndiheni rehat në shumicën e mjediseve të ndryshme të punës.

Megjithatë, për të pasur mjedisin ideal të punës, është mirë që të shmangni ekstremet. Për shembull, një mjedis i ftohtë shitjeje me refuzime
të shpeshta, mund të jetë i vështirë dhe stresues për ju. Nga ana tjetër, mund të mërziteni duke u përpjekur të ndihmoni njerëzit që nuk bëjnë

asnjë përpjekje për të ndihmuar veten e tyre. Ekuilibri është tepër i rëndësishëm për ju në këtë fushë.

Pikët tuaja mesatare tek shkalla e DHEMBSHURISË tregojnë se jeni i ndjeshëm ndaj njerëzve, por në të njëjtën kohë jeni i aftë të tërhiqeni dhe
të jeni më tepër objektiv kur e shihni të arsyeshme. Kjo aftësi për të përshtatur përgjigjen tuaj ndaj të tjerëve, në varësi të situatës, duhet të jetë
një aset në pjesën më të madhe të mjedisit të punës. Qasja e paanshme ndaj njerëzve duhet të sjellë respekt për ju si dikush që është
bashkarisht i drejtë e i fortë.

I bindur

I përkulshëm

I bindur

Me takt

Dominues (5)

I zoti i vetes (9)

I pavarur (1)

Flet troç (2)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30

 lirisë për të shprehur opinionet  pavarësisë  autoritetit në marrjen e vendimeve

 mundësive menaxhimi  mundësisë për të influencuar  mundësisë për t'u angazhuar në plane afatgjata.

I vecuar/pavarur

(1) Asnjanës

Objektiv

(1) Pyetës

I dhembshur (2)

Dashamirës

Mbështetës (8)

Tolerant

30 20 10 5 mid 5 10 20 30
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1.3 Pikat e Forta Tipike

Jane, më poshtë janë pikat e forta tipike për njerëzit që kanë pikë të ngjashme me tuajat. Kërkoni për profesione që do t’ju lejojnë t'i theksoni
këto pika të forta. Sa më shumë të jeni në gjendje t'i përdorni  këto pika të forta në punë, aq më shumë do të keni sukses dhe kënaqësi. Siç e
përmendëm dhe më lart, do t’ju duhet t'i kontrolloni me dikë që ju njeh shumë mirë për të konfirmuar nëse të gjitha sa më poshtë janë të
aplikueshme për ju.

I orientuar drejt udhëheqësisë, në mënyrë të natyrshme ju pëlqen të influenconi të tjerët dhe të jeni në kontroll.

Energjik, pozitiv, dhe entuziast; ju pëlqen të përfshiheni në shumë aktivitete.

I shoqërueshëm, përziheni kollaj; merrni energji nga takimet me njerëz të rinj.

Aftësi verbale të forta, bindës, motivues; mund të frymëzoni një audiencë.

Keni pikë të fortë inkurajimi i të tjerëve.

Teper i vendosur për të arritur qëllimet.

Nismëtar; kënaqeni ndërsa ndërmerrni një rrezik të llogaritur.

I qetë dhe i sigurt në përballje me fatkeqësitë dhe vështirësitë.

* Ambicioz dhe oportunist; një etje e madhe për të arritur dhe për të pasur sukses.

Krijues, me shumë imangjinatë, dhe origjinal; i mirë për të sjellë ide të reja.

Mëndjemprehtë, i shkathët; në gjendje të kapni koncepte abstrakte. 

I zgjuar në gjetjen e zgjidhjeve dhe përgjigjeve ndaj problemeve.

1.4 Pikat e Dobëta Tipike

Më poshtë janë pikat e dobëta, tipike për njerëzit që kanë të njëjtat pikë si ju. Përmirësimi në këto fusha do të rrisë performancën tuaj. Nga ana
tjetër, përpiquni të minimizoni ekspozimin në fushat që nuk janë pikat tuaja të forta. Siç e përmendëm më parë, do t’ju duhet t'i kontrolloni me
dikë që ju njeh shumë mirë për të konfirmuar nëse të gjitha janë të aplikueshme për ju.

Mund të jeni shtytës më shumë se ç'duhet për të arritur rezultatet.  

Mund të jeni tepër opitimist për rezultatet dhe njerëzit.

Mund të keni problem me menaxhimin e kohës dhe të mbajturit e bisedës të fokusuar.

Mund të dominoni bisedat, jo gjithmonë i ndjeshëm ndaj nevojave të dëgjuesve.

Vështirësi për t'u thënë 'JO' të tjerëve.

Mund të zhyteni aq shumë në punë sa që neglizhoni shëndetin, familjen dhe nevojat e të tjerëve.

Mund të merrni rreziqe të panevojshme.

Prirja për t'u fokusuar më tepër se ç'duhet në qëllimet personale dhe mund të sakrifikoni familjen për hir të suksesit.

Mërziteni shpejt me procedurat e vendosura.

Mund të keni një qëndrim superioriteti.
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1.5 Çështjet Kritike të Jetës

Kjo pjesë ofron njohuri që do t’ju ndihmojnë të zgjidhni një karrierë në të cilën mjedisi, lidhet me pikat e forta të personalitetit tuaj.

Stresi
Pikët që keni marrë në shkallën e STRESIT tregojnë se në përgjithësi jeni i kënaqur dhe keni adaptuar mënyra efektive për të përballuar me
stresin në jetë. Normalisht i merrni gjërat shtruar dhe i ngjani llojit të personit që qëndron i qetë e i qëndrueshëm edhe në situatat plot sfidë dhe
shtrënguese. Kjo mund të tregojë sjelljen tipike që keni ose mund të tregojë se për momentin nuk keni elementë stresues madhorë në jetën
tuaj. Ndonjëherë, pikët e ulta mund të tregojnë një tendencë për të mohuar vështirësitë. Duke diskutuar rezultatet me një anëtar familjeje apo
me një mik të ngushtë mund t'ju ndihmojë të përcaktoni situatën tuaj të veçantë.

Borxhli
Rezultatet tuaja tregojnë se borxhi nuk është një problem për ju. Urime, që jeni në gjendje të jetoni me të ardhurat tuaja.

Menaxhimi financiar
Rezultati juaj në lidhje me menaxhimin financiar tregon se ju keni zakone normale në fushën e shpenzimeve, kursimeve dhe investimeve. Ju
inkurajojmë të hiqni dorë nga borxhi duke krijuar një plan shpenzimi (buxhet) dhe duke qenë më të qëllimshëm me kursimin.

Stresi (7) I çlodhur (i qetë)
Borxhli (10) Me pak ose pa borxh

Menaxhimi financiar (2) I shëndetshëm

I stresuar
Borxh i madh
Jo i shëndetshëm

30 20 10 5 mid 5 10 20 30
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Pjesa 2: Interesat e Përgjithshme

Pesë Fushat Madhore të Interesave të Përgjithshme
Jane, zbulimi i interesave të përgjithshme është një hap kritik në proesin e planifikimit të karrierës për arsyen e thjeshtë se: Njerëzit përpiqen të
shkëlqejnë kur janë të interesuar në punën që bëjnë! Ajo që mund t'i duket detyrë e vështirë një personi, mund t'i duket e lehtë dhe e këndshme
një tjetri që është i motivuar drejt asaj lloj pune. Në përgjithësi, punën që ju intereson, do ta bënit me qejf edhe nëse do të kishte të bënte me
detyra që nën rrethana të tjera do të ishin të vështira apo të mërzitshme.

Për shkak të natyrës së interesave tuaj, ndjekja e aktiviteteve në kohën e lirë mund të ketë ndikuar pikët e Interesave tuaja të Përgjithshme. Kjo
do të thotë se duhet të vini në punë zgjuarsinë kur interpretoni seksionin e raportit, Interesat e përgjithshme.

Për shembull, nëse ju kënaqeni me palestër dhe sport, “Atletika” mund të klasifikohet si grupi me interes tepër të lartë. Gjithsesi, duke qenë se
pak individë bëhen sportistë profesionistë, shikoni se me çfarë kanë të bëjnë pikët e larta: diçka që e bëni për qejf dhe si aktivitet gjatë kohës së
lirë, por jo për karrierë.

Nga ana tjetër, Jane, sa më shumë që ju përshtatni punën me fushat që ju sjellin kënaqësi, aq më e lartë është mundësia për të patur sukses.
Një person që pëlqen të gjuajë shtiza dhe shigjeta bëhet shitësi numër një për një kompani harqesh, duke ndjekur interesin e madh që ka për
hedhjen e shtizës. Për më tepër, shumë njerëz zhvillojnë biznese të sukesshme nisur nga hobet e tyre. Mbani në mend, sa më shumë që të
kënaqeni me atë që po bëni, aq më tepër do të kënaqeni me punën tuaj, dhe aq më i ulët do të jetë niveli juaj i stresit.

Ka disa mënyra për të kategorizuar interesin e karrierës. Ky raport përdor 21 Grupe të karrierës, të cilat klasifikohen në pesë fushat e interesit të
karrierës, siç tregohen dhe më poshtë.

Fushat Kryesore të Interesave dhe Grupet e Karrierës 

Të bërët

Të ndihmuarit

Analizimi

Influencues

Të shprehurit

Të bërët
Të ndihmuarit
Analizimi
Influencues
Të shprehurit

Të bërët (14%)

2. Atletika
12. Ambientet e jashtme/ Bujqësia
16. Aventurë
18. Mekanik
20. Sigurim/ Rendi

Të ndihmuarit (0%)

10. Kujdesi ndaj kafshëve
15. Shërbim
19. Shkenca e konsumatorit
21. Transportim

Analizimi (13%)

5. Kompjuterike/ Financiare
14. Shkencat teknologjike
13. Shkencë/ Shëndeti

Influencues (63%)

1. Menaxhim/ Shitje
3. Ndërkombëtar
4. Ligj/Politikë
6. Fetar
8. Arsim
9. Këshillimi

Të shprehurit (10%)

7. Shkrim
11. Performancë/ Komunikim
17. Artistik
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Pesë Fushat Madhore të Interesave të Përgjithshme

Influencues (63%)

1. Menaxhim/ Shitje

3. Ndërkombëtar

4. Ligj/Politikë

6. Fetar

8. Arsim

9. Këshillimi

Mesatarisht i lartë (62)

I lartë (80)

I lartë (72)

I lartë (68)

Mesatare (57)

Mesatare (48)

Mesatare (45)

0 50 100

Analizimi (13%)

5. Kompjuterike/ Financiare

14. Shkencat teknologjike

13. Shkencë/ Shëndeti

Mesatarisht i ulët (36)

Mesatarisht i lartë (65)

I ulët (22)

I ulët (22)

0 50 100

Të shprehurit (10%)

7. Shkrim

11. Performancë/ Komunikim

17. Artistik

I ulët (29)

Mesatare (50)

I ulët (27)

Shumë i ulët (10)

0 50 100

Të bërët (14%)

2. Atletika

12. Ambientet e jashtme/ Bujqësia

16. Aventurë

18. Mekanik

20. Sigurim/ Rendi

I ulët (24)

I lartë (72)

I ulët (23)

Shumë i ulët (15)

Shumë i ulët (8)

Shumë i ulët (3)

0 50 100

Të ndihmuarit (0%)

10. Kujdesi ndaj kafshëve

15. Shërbim

19. Shkenca e konsumatorit

21. Transportim

Shumë i ulët (14)

Mesatarisht i ulët (35)

I ulët (17)

Shumë i ulët (5)

Shumë i ulët (0)

0 50 100
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2.1 Tetë Grupet Kryesore të Karrierës

Tre përbërësit, Aktivitetet, Profesionet dhe Lëndët Mësimore përcaktojnë pikët e grupit të Interesit të Përgjithshëm të karrierës suaj. Këto
interesa mund të jenë të lidhura ose me punën ose me aktivitetet në kohën e lirë.  Mund të jenë aktivitetet argëtuese apo hobet që ju përdorni si
bazë për karrierë. Duke qenë se grupet e Interesave të Përgjithshme të karrierës përbëhen nga disa pjesë, mund të kuptoni se një grup Aktiviteti
është tepër i rëndësishëm për ju, por përbërës të tjerë të grupit mund të mos jenë të rëndësishëm. Si pasojë, interesi juaj i parë nuk është i lartë
në listën e Interesave të Përgjithshme. Për shembull, mund të kënaqeni me matematikë por mund të mos ju interesojë fare financa, kështu që
pikët në grupin e Interesit të Përgjithshëm të karrierës, Kompjuterike/Financiare, nuk janë të larta.

Më poshtë jepen përgjigjet e detajuara në lidhje me pikët e grupit tuaj të karrierës. Për secilën kategori të interesit, jepen pikët tuaja tek
përbërësit: Aktivitetet, Profesionet dhe Lëndët.

Shënim: Të gjitha grupet kanë Aktivitete, por jo të gjitha përmbajnë Profesionet dhe Grupet e lëndëve.

Ky grup karriere 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 nje biznesi. Profesionet mund të përfshijnë si më poshtë:

Kurset e mësimit për t'u përgatitur për këto fusha karriere fokusohen në fushën e administrimit të biznesit, menaxhimit, marketingut, menaxhimit
të burimeve njerëzore, dhe financës. 

Njerëzit që tërhiqen drejt këtij grupi karriere shpesh kanë një interes shumë të madh në aktivitete sportive, qoftë si profesion apo si aktivitet të
kohës së lirë. Aktivitete që shpesh lidhen me këtë fushë përfshijnë konkurrimin në aktivitete sportive, pjesëmarrja në një ekip, drejtimi apo
instruktimi i sportit, stërvitja në palestra, apo dhënia e mësimit mbi aktivitetet sportive. Njerëzit që janë të suksesshëm në këtë
grup karriere zakonisht janë konkurrues, kanë një talent të natyrshëm për sportin, shfaqin një nivel të lartë koordinimi fizik dhe janë
të disiplinuar në trajnimin e tyre. Profesionet përfshijnë si më poshtë:

Lëndët e shkollës që janë të zakonshme në këtë fushë janë edukimi fizik, praktikimi i fiziologjisë, shëndeti dhe të ushqyerit, apo lëndë të tjera. 

1. Menaxhim/ Shitje

Aktivitet  Vetëpunësim

Aktivitet  Menaxhim

Aktivitet  Agjent shitjeje

Profesionet  Udhëheqësi në biznes

Profesionet  Shitje/ Menaxhim

Lëndët  Biznes/ Menaxhim

I lartë (80)

Shumë i lartë (100)

Shumë i lartë (90)

Mesatare (45)

Shumë i lartë (93)

Mesatare (50)

Shumë i lartë (100)

0 50 100

 Përfaqësuesi i marketingut  Blerës  Ekzekutiv biznesi

 Agjent i shitjes së pasurive të paluajtshme  Menaxher i një dyqani shitje me pakice  Agjent udhëtimi

 Agjent i sigurimit të shitjeve  Agjent burse  Menaxher

2. Atletika

Aktivitet  Atletik

Profesionet  Atletik

Lëndët  Edukim fizik/ Trajnim

I lartë (72)

I lartë (82)

I lartë (83)

Mesatare (50)

0 50 100

 Trainer sporti  Arbitër/ Gjyqtar  Zbulues profesionist (për sport)

 Agjent sportiv  Atlet profesionist  Menaxher për parqe apo ambiente çlodhëse

 Instruktor fitnesi  Instruktor sporti  Mësues i edukimit fizik
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Ky grup karriere përfshin një dëshirë të madhe për të udhëtuar apo për të punuar në vende të huaja, ndërvepron me njerëz nga kultura të tjera,
dhe komunikon në më shumë se një gjuhë. Profesionet e mëposhtme përfshihen në këtë grup:

Një sfond arsimor mjaft i mirë në fushën e studimeve të huaja dhe gjuhëve të huaja është një domosdoshmëri për këdo që hyn në këtë fushë. 

Ata që tërhiqen në këtë grup karrierë kanë një dëshirë të madhe për të influencuar mendimet dhe opinionet e të tjerëve. Ata pëlqejnë të bëjnë
fushatë për kandidatet politike, të flasin publikisht mbi çështjet gjatë takimeve dhe të dalin në konferencë për shtyp, të përfaqësojnë klientët në
çështjet gjyqësore dhe të mbajnë poste politike. Më poshtë janë disa nga shembujt e profesioneve në këtë fushë:

Vëmendja ndaj detajeve, një natyrë konkurruese, dhe rezistenca ndaj kritikës janë shumë të rëndesishme për suksesin në këto profesione.
Gjithashtu nevojitet arsimim i avancuar për shumë prej këtyre pozicioneve. 

Ky grup karriere fokusohet në zgjidhjen e problemeve komplekse duke përdorur formulat apo konceptet matematikore apo financiare. Aktivitete
që lidhen me këtë grup përfshijnë përgatitjen e deklaratës së taksave për klientët, analizimin e formulave matematikore, apo përdorimin e
statistikave për të parashkikuar rezultatet e ardhshme. Njerëzit që kënaqen duke punuar në këtë fushë profesionale janë shpesh të orientuar nga
detajet, janë analitikë, preçizë, dhe të saktë. Profesionet e mëposhtme janë tipike për këtë grup:

Arsimi dhe trajnimi mund të variojnë por mund të përfshijnë kontabilitet, financë, statistika, matematikë, shkenca kompjuterike, apo ekonomiks. 

3. Ndërkombëtar

Aktivitet  Ndërkombëtar

Profesionet  Gjuhë të huaja

Lëndët  Gjuhë të huaja

I lartë (72)

Shumë i lartë (100)

Mesatarisht i ulët (38)

I lartë (75)

0 50 100

 Korrespondent i huaj  Mesues për gjuhë të huaj  Përkthyes

 Misionar i huaj  Diplomat  Udhëzues për udhëtime jashtë shtetit

 Ekzekutiv ndërkombëtar biznesi  Interpretues  Drejtor për shërbimet e huaja

4. Ligj/Politikë
Aktivitet  Komunikim politik

Profesionet  Ligj/Politikë

I lartë (68)
Mesatarisht i lartë (65)
I lartë (70)

0 50 100

 Prokuror  Asistent ligjor  Shkencëtar politike

 Arbitër i pajtimit  Ligjvënës  Gjykatës

 Deputet  Menaxher fushate  Mësues i shkencave politike

5. Kompjuterike/ Financiare

Aktivitet  Financiar

Aktivitet  Matematikë

Profesionet  Financë/ Matematikë

Lëndët  Financë

Lëndët  Matematikë

Mesatarisht i lartë (65)

Shumë i lartë (85)

Mesatare (42)

Mesatare (50)

Shumë i lartë (100)

Mesatare (50)

0 50 100

 Analist i sistemeve kompjuterike  Ekonomist  Llogaritar

 Bankier/ Oficer kredie  Staticien  Administrator i bazës së të dhënave

 Agjent sigurimesh  Këshilltar financiar  Llogaritar/ Auditues
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Ky grup karriere përqendrohet në aktivitete të tilla si sigurimin e udhëzimeve shpirtërore dhe fetare si dhe dëgjimin e problemeve personale të të
tjerëve. Inkurajimi i pjesëmarrjes në shërbesa fetare, t'u flasësh të tjerëve rreth çështjeve shpirtërore, dhe kryerja e shërbesave të adhurimit janë
gjithashtu pjesë e aktiviteteve tipike në këtë fushë. Shumë njerëz me interes të madh në këtë fushë e kanë më mirë ta dhurojnë kohën e tyre
sesa të punojnë në një pozicion me kohë të plotë. Profesionet përfshijnë si më poshtë:

Në më të shumtën e rasteve, kërkohet një sfond arsimor në fushën e studimeve fetare dhe këshillimit. 

Puna në këtë grup ka të bëjë me komunikimin e ideve nëpërmjet materialeve të shkruara, të tilla si shkrimi i historive apo artikujve për lajme,
skenarët për televizion dhe recensim filmash. Kompozimi i kopjeve për reklama dhe shkrimi i fjalimeve janë gjithashtu shembuj të detyrave të
kryera nga njerëz që tërhiqen nga kjo lloj pune. Profesionet përfshijnë si më poshtë:

Një sfond i plotë arsimor mbi krijimtarinë, letërsinë, shkrimin krijues dhe gramatikën është i rëndësishëm për suksesin në këtë fushë. 

Njerëzit që janë të interesuar në këtë grup karrierë pëlqejnë të punojnë me njerëz dhe të ndihmojnë ata të mësojnë njohuri të reja dhe të
zotërojnë ide të reja. Arsimi i vazhdueshëm, zhvillimi i planeve mësimore, dhe mbajtja e shënimeve gjithashtu janë pjesë e ngarkesës ditore për
ata që punësohen në këtë fushë. Më poshtë janë shembuj të shumë prej punëve në këtë fushë:

Shumica e punëve në këtë kategori profesionale kërkojnë një diplomë universiteti, të shoqëruar me dokumenta të tjerë arsimimi shtesë, të tilla si
diplomë masteri. 

2.2 Pikët e Kombinuara

Tabela më poshtë përmban pikët tuaja standarde aktuale për Aktivitetet, Profesionet dhe Grupet e lëndëve. Këto janë kategoritë që përbëjnë
fushat e Interesit të përgjithshëm që janë dhënë në faqet e fundit. Grafikët tregojnë interes të ulët (majtas), interes të moderuar (mesatar) dhe
interes të lartë (djathtas) Mos harroni se këto janë pikët e interesit dhe nuk marrin parasysh eksperiencat dhe aftësitë tuaja.

6. Fetar
Aktivitet  Fetar

Lëndët  Fe/ Besimi

Mesatare (57)
Mesatarisht i ulët (38)
I lartë (75)

0 50 100

 Edukator fetar  Pastor  Këshilltar shpirtëror

 Misionar  Rabin  Prift

 Evangjelist  Pastor për të rinjtë  Kapelan

7. Shkrim

Aktivitet  Shkrim komunikimi

Profesionet  Gazetar/ Shkrimtar

Lëndët  Anglisht

Mesatare (50)

Mesatarisht i lartë (60)

Mesatarisht i lartë (65)

I ulët (25)

0 50 100

 Gazetar  Redaktor i webfaqeve  Shkrimtar teknik

 Faqosës  Redaktues  Shkrimtar

 Shkrimtar krijues (letersi)  Shkrimtar reklamash  Gazetar/ Reporter

8. Arsim

Aktivitet  Arsim

Profesionet  Arsim

Lëndët  Arsim

Mesatare (48)

Mesatare (55)

Mesatare (42)

Mesatare (50)

0 50 100

 Mësues  Koordinator mësimi  Drejtor/ administrator i shkollës

 Mësues privat  Mësues i edukimit profesional  Mësues i edukimit të të rriturve

 Mësues i artit të të folurit  Profesor  Mësues i arsimit special
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Grupet e Aktiviteteve

1. Vetëpunësim

2. Ndërkombëtar

3. Menaxhim

4. Financiar

5. Atletik

6. Komunikim politik

7. Kërkime natyrore

8. Shkrim komunikimi

9. Arsim

10. Komunikim në grupe të mëdha

11. Agjent shitjeje

12. Kafshë

13. Matematikë

14. Klerik/Zyrtar

15. Fetar

16. Këshillimi

17. Kërkime shkencore

18. Punë krahu

19. Ofron shërbim mjekësor

20. Muzikor

21. Projektim civil

22. Shërbim ndaj klientit

23. Artistik

24. Gjelbërimi

25. Bujqësi

26. Aktivitete me rrezikshmëri

27. Shërbim mjekësor/ Mbështetje

28. Ushqim

29. Transportim

30. Fabrikë / Prodhim

31. Hoteleri/Shërbim restoranti

32. Elektronikë/ Makineri

33. Kërkime mjekësore

34. Stilim

35. Argëtim

36. Siguria

(100)

(100)

(90)

(85)

(82)

(65)

(63)

(60)

(55)

(50)

(45)

(43)

(42)

(40)

(38)

(38)

(35)

(25)

(22)

(20)

(17)

(13)

(13)

(13)

(10)

(10)

(5)

(5)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0 50 100
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Grupet e Profesioneve

Grupet Tematikë

1. Udhëheqësi në biznes

2. Atletik

3. Ligj/Politikë

4. Gazetar/ Shkrimtar

5. Financë/ Matematikë

6. Këshillimi

7. Shitje/ Menaxhim

8. Arsim

9. Performues

10. Gjuhë të huaja

11. Shkenca

12. Profesione në terren

13. Kafshë

14. Teknik i aftë

15. Shërbim ndaj klientit

16. Ekonomi shtëpiake

17. Aventurë

18. Artist

19. Mjekësor

20. Siguria

21. Moda

22. Shofer

(93)

(83)

(70)

(65)

(50)

(50)

(50)

(42)

(42)

(38)

(30)

(30)

(25)

(22)

(22)

(20)

(20)

(18)

(15)

(5)

(3)

(0)

0 50 100

1. Biznes/ Menaxhim

2. Financë

3. Studime shoqërore

4. Fe/ Besimi

5. Gjuhë të huaja

6. Shkenca

7. Edukim fizik/ Trajnim

8. Matematikë

9. Arsim

10. Performancë publike

11. Technological Studies

12. Klerik/Zyrtar

13. Muzikë

14. Anglisht

15. Dyqan profesional

16. Ekonomi shtëpiake/ vendase

17. Art

18. Agrikulturë

(100)

(100)

(75)

(75)

(75)

(50)

(50)

(50)

(50)

(25)

(25)

(25)

(25)

(25)

(0)

(0)

(0)

(0)

0 50 100
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2.3 Profesionet e Mundshme në grupet tuaja kryesore

Jane, Tetë grupet kryesore të karrierës të përshkruara në faqen e mëparshme japin përkufizimet e përgjithshme për grupet e gjera të
profesioneve për të cilat jeni më i interesuar. Disa nga përshkrimet dhe profesionet tek këto grupe mund të mos jenë tërheqëse për ju. Nuk ka
problem, vetëm mbani shënim ato që nuk ju pëlqejnë dhe përdorini si kriter për të ngushtuar interesin tuaj për karrierë. Pa dyshim, në këtë
proces do t’ju ndihmojë informacioni në pjesët e tjera të këtij raporti, dhe pjesët “Zbatimi i Career Direct” dhe “Burimet e Career Direct”.

Lista e detajuar e profesioneve në këtë dhe grupet e tjera tregohen në Listën Përfaqësuese të Profesioneve që shoqëron test-vlerësimin Career
Direct.  Në Listën përfaqësuese të profesioneve janë 1,600 profesione, të grupuara në pesë fusha madhore të interesit të përgjithshëm (Të bërit,
Të ndihmuarit, Të influencuarit, Të analizuarit dhe Të shprehurit). Këto kategori të gjera të karrierës, organizohen në 21 Grupet e interesit të
përgjithshëm të karrierës, (si në raportin tuaj), dhe një numër grupimesh të karrierës.

MBANI SHËNIM GRUPET TUAJA ME INTERES MË TË ULËT

Është e rëndësishme që të mbani shënim katër grupet me interes më të ulët. Janë të renditura tek tabela më poshtë. Fushat me pikët më të
ulëta mund të zbulojnë disa të dhëna për interesat tuaj për karrierë.

Instalon, riparon, punon me vegla dore, ndërton dhe/ose drejton makineri, diagnostifikon problemet mekanike.

Harton menutë, furnizon me ushqim (katering), menaxhon një restorant, dizenjon modele të reja mode, stilon flokët, zbukuron, specializon në
menaxhimin e shtëpisë.

Kryen hetime, kryen survejime, mbron njerëzit dhe pronën, i përgjigjet alarmit, ndjek penalisht thyesit e ligjit.

Drejton (nget) mjete të ndryshme, siguron transport publik ose privat.

Shënim: Profesioni/Interesat e përgjithshme nuk janë njësoj si aftësitë. Ato reflektojnë motivimin tuaj drejt një fushe karriere, por jo aftësinë për
të punuar në këtë fushë. Shumica e njerëzve kanë aftësi që mbështetin interesat e tyre. Nëse jo, ata zakonisht përpiqen të zhvillojnë më tej
aftësitë e tyre apo të shikojnë për një fushë të dytë për karrierë. Për shembull, dikush që pëlqen sportin por nuk ka aftësitë për të bërë karrierë
në sport, mund të vendosë të bëhet një trajner ose arbitër.

Mekanik Shumë i ulët (8)

0 50 100

Shkenca e konsumatorit Shumë i ulët (5)

0 50 100

Sigurim/ Rendi Shumë i ulët (3)

0 50 100

Transportim Shumë i ulët (0)

0 50 100
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Pjesa 3: Aftësitë dhe mundësitë

Fusha e Aftësive, kriter kyç për zgjedhjen e profesionit

Fusha e Aftësive, kriter kyç për zgjedhjen e profesionit

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.

Ka dy arsye kryesore për të ndërtuar pikat tuaja të forta. Së pari, do t’ju ndihmojë për të maksimizuar potencialin tuaj. Të punoni me pikat tuaja
të forta të lindura, ju ndihmon të mësoni më shpejt, dhe të arrini më shumë, me të njëjtin nivel përpjekjesh. Për shembull, disa njerëz mund të
praktikojnë të kënduarit për vite me radhë, por kurrë nuk kanë aftësinë për të qenë të suksesshëm si një këngëtar, duke qënë se nuk kanë
aftësi të lindura për të shkëlqyer.

Së dyti, të punosh me pikat e forta të lindura është më tepër kënaqësi. Është e vërtetë që njerëzit përjetojnë më pak stres në punë kur përdorin
aftësitë me të cilat ata ndihen rehat. Është gjithashtu logjike që të kënaqeni kur përdorni këto aftësi duke qenë se janë njohur, vlerësuar, dhe
shpërblyer nga të tjerët në të kaluarën. Besimi juaj do të vazhdojë të rritet ndërsa përdorni aftësitë e lindura, të cilat ju çojnë edhe në më tepër
sukses dhe gëzim në të ardhmen.

Ajo që është më e rëndësishme është se ju shkëlqeni kur përdorni aftësitë që vijnë natyrshëm dhe sjellin gëzim kur i përdorni. Gjithsesi, duhet të
jeni të vetëdijshëm për dobësitë tuaja, por nuk duhet të jenë në fokusin e punës tuaj. Në fushën e aftësive, përpiquni të ecni përkrah saj dhe jo
kundër saj.

Aftësitë dhe mundësitë

Shënim: Pikët e aftësisë tek ky seksion janë nga vetëvlerësimi, dhe jo nga një test i arritjeve apo përvojave tuaja. Studimi tregon se
vetëvlerësimi mund të japë një vështrim të saktë për aftësitë e një personi.

1. Atletik

2. Ndërkulturor

3. Të punuarit me të tjerët

4. Menaxhimi

5. Ndërpersonal

6. Analitik

7. Organizimi

8. Matematikë

9. Marketing

10. Klerik/Zyrtar

11. Shkrim

12. Mekanik

13. Artistik

14. Muzikor

Shumë i lartë (100)

Shumë i lartë (88)

I lartë (75)

I lartë (75)

I lartë (72)

I lartë (72)

I lartë (67)

Mesatarisht i lartë (63)

Mesatarisht i lartë (63)

Mesatare (55)

Mesatare (42)

Mesatarisht i ulët (35)

Shumë i ulët (13)

Shumë i ulët (0)

0 50 100
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3.1 Aftësitë dhe mundësitë: Katër Fushat e Para

Për shkak se ju u renditët lart në kualifikim në këtë kategori, ka shumë të ngjarë që ju keni një nivel të lartë koordinimi fizik, aftësi sportive,
koordinim dorë-sy, dhe një dëshirë të madhe për të konkurruar. Për më tepër, ju mund të jeni shumë i motivuar kur shihni njerëzit që i përdorin
potencialet e tyre fizike deri në kufi nëpërmjet disiplinës, stërvitjes, zakoneve të ushqyerjes së shëndetshme, stërvitjes rigoroze, dhe zbatimin e
idealeve sportive. Zhvillimi i kësaj aftësie mund të përfshijë trajnim të mëtejshëm në fushat e mjekësisë, rehabilitimit apo sportit.

Dashuria për gjuhën, sikurse dhe komunikimi me njerëzit e kulturave të ndryshme karakterizon në mënyrë tipike njerëzit që renditen lart në
kategorinë Ndërkulturore. Për më tepër, ata kanë aftësi për të perceptuar, kuptuar dhe për t'u përshtatur sipas zakoneve të kulturave
ndërkombëtare. Në mënyrë tipike, interesat e tyre shtrihen në disa dimensione si përkthmi i gjuhëve të huaja, si në biznes, qeveri, apo çështje të
tipit bamirës.

Fakti që ju përziheni kollaj me njerëz dallohet tek ju për arsye se keni shumë përzemër të punoni me të tjerët. Ju ndiheni mirë kur punoni me
publikun dhe do të lulëzoni në profesione ku mund të shfrytëzoni lehtësinë tuaj natyrale të takimit me njerëz dhe për t'i bërë ata të ndihen të
mirëpritur.

Kjo fushë aftësie fokusohet në mundësinë për t'u dalluar gjatë punës së koordinimit të aktiviteteve të të tjerëve. Një rezultat i lartë zakonisht
tregon një aftësi për të bindur dhe motivuar të tjerët. Njerëzit i përgjigjen menjëherë udhëheqjes suaj bindëse. Ka shumë mundësi që ju të jeni të
aftë të delegoni punën dhe të merrni vendime. Për të maksimizuar përdorimin e këtyre aftësive, ju duhet të konsideroni profesione që kanë të
bëjnë me menaxhimin, promovimin, delegimin, dhe drejtimin e të tjerëve.

1. Atletik Shumë i lartë (100)

0 50 100

2. Ndërkulturor Shumë i lartë (88)

0 50 100

3. Të punuarit me të tjerët I lartë (75)

0 50 100

4. Menaxhimi I lartë (75)

0 50 100
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3.2 Aftësitë dhe mundësitë: Vlerësoni Aftësitë Tuaja

Shqyrtoni me kujdes aftësitë tuaja të renditura në krye të klasifikimit dhe analizoni lidhjen midis tyre. Sa mbivendosje ekzistojnë? A lidhet ndonjë
prej aftësive tuaja me fusha që ju i shihni më shumë si hobi se sa si një bazë për profesionin tuaj? Në qoftë se po, a ekzistojnë mënyra që këto
aftësi për hobi mund të transferohen në punën tuaj? Plani i veprimit që do t’i bashkëngjitet raportit tuaj, do t’ju drejtojë drejt zgjidhjes së këtyre
dilemave apo pyetjeve të tjera. Përfundimi i kësaj analize do të jetë çelësi i përfitimit të plotë nga ky raport.

ZHVILLONI AFTËSITË TUAJA

Shfrytëzimi i pikave të forta personale të lindura, nuk do të thotë që nuk kërkohen trajnimi, shkollimi, puna e vazhdueshme dhe perkushtimi për të
zhvilluar më tej aftësitë tuaja. Në të kundërt, shumë njerëz të suksesshëm bëhen të tillë duke punuar në mënyrë të zellshme në punën e tyre.
Mendoni për lojtarët profesionistë të futbollit të cilët zhvillojnë aftësitë e tyre sportive duke gjuajtur me dhjetëra topa në ditë. Gjithashtu, mendoni
një pianist i cili shpenzon orë të tëra, duke u praktikuar në mënyrë që të zhvillojë plotësisht aftësitë e lindura muzikore.

MINIMIZONI EKSPOZIMIN E AFTËSIVE TUAJA MË TË ULËTA

Jane, ashtu si edhe me interesat tuaja, ju lutem mbani shënim fushat e aftësive në të cilat dolët dobët. Ato janë te renditura në fund të grafikut në
faqen tjetër. Fushat me rezultate të ulëta mund të shfaqin disa pamje rreth interesit të karrierës. Mbase nuk janë pika të forta të lindura, ose
mbase nuk keni patur kurrë mundësinë t'i zhvilloni ato. Sidoqoftë, do të jetë më mirë të mos ndiqni profesione që kërkojne përdorim të madh të
aftësive tuaja më pak të larta, vetëm në qoftë se ndiqni më përpara seminare trajnimi.

KATËR FUSHAT E AFTËSIVE MË TË ULËTA

11. Shkrim

12. Mekanik

13. Artistik

14. Muzikor

Mesatare (42)

Mesatarisht i ulët (35)

Shumë i ulët (13)

Shumë i ulët (0)

0 50 100
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Pjesa 4: Vlerat

Vlerat janë të rëndësishme për vendimet në karrierë

Vlerat janë të rëndësishme për vendimet në karrierë

Jane, ju mund të pozicionoheni në një fushë karriere që përputhet më së miri me interesat profesionale, aftësitë dhe fuqitë e personalitetit dhe të
ndiheni përsëri i pakënaqur në punë dhe të stresoheni në qoftë se puna juaj nuk përputhet me vlerat tuaja. Për shembull, shumë njerëz
vlerësojnë të punuarit në natyrë dhe asnjëhërë nuk do të ndihen plotësisht rehat duke punuar brenda mureve të një ndërtese. Të tjerë duan të
dinë që po ndihmojnë në mënyrë direkte njerëzit nëpërmjet punës së tyre dhe nuk do të kënaqeshin të punonin vetëm apo me makineri.

Shumë njerëz mendojnë se nëse një punë i bën ata të suksesshëm në kuptimin material, atëherë ata mund të jenë të lumtur duke bërë çfarëdo
lloj pune. Shumë shpesh, ata e gjejnë veten të paplotësuar dhe të rraskapitur, vetëm pas pak vitesh në karrierën e tyre. Duke përdorur vlerat si
një kriter për zgjedhjet e karrierës, mund të përjashtohet një pjesë e madhe e zhgënjimit dhe stresit që është i pranishëm në vendin e punës.
Ndërsa shqyrtoni prioritetet tuaja, për të parë nëse jeni të qëndrueshëm, krahasojini ato me mënyrën si po veproni vërtet. Kjo pjesë me tre
nënpjesë mbi vlerat, është hartuar për t’ju ndihmojë të përcaktoni prioritetet dhe vlerat që do t’ju udhëheqin si në jetë dhe në punë.

Prisni që vlerat tuaja të ndryshojnë; këto janë prioritete dhe ju mund t’i ndryshoni sa herë që do të dëshironit. Shumica e njerëzve e kuptojnë se
ata i ndryshojnë disa nga prioritetet ndërsa rriten apo me ndryshimin e situatave të tyre familjare. Është ide e mirë të ruhet ky raport si një
referencë për të ardhmen. Një rishikim i herë pas hershëm, do t’ju japë mundësi të bëni një rifreskim dhe të shikoni përputhujen me prioritetet
tuaja.
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4.1 Vlerat: Mjedisi i Punës

PRIORITETET TUAJA PËR 12 ELEMENTËT QË KANË TË BËJNË MË MJEDISIN E PUNËS

KONSIDERONI 4 TË PARAT SI KRITERE TË RËNDËSISHME PËR TË VLERËSUAR POZICIONET DHE PROFESIONET E
MUNDSHME

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.

3. Pavarësi
Ju dëshironi të merrni vendime për veten tuaj, kështu që kërkoni për autonomi të konsiderueshme në punën tuaj. është shumë e rëndësishme t'i
bëni gjërat në mënyrën që do donit t'i bënit. çdonjeri duhet të ketë disa udhëzime, por është e rëndësishme që ju të jeni në gjendje të
eksperimentoni me idetë tuaja dhe të punonit pa patur dikë mbi kokë.

4. Udhëtime
Kërkoni profesione të cilat ju krijojnë mundësi të udhëtoni dhe shikoni pjesë të ndryshme të botës. Ju kënaqeni kur takoni njerëz të rinj,
ndërrmerni udhëtime të shpeshta, dhe keni përgjegjësi jashtë zyrës.
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1. Stabilitet
2. Sfidues
3. Pavarësi
4. Udhëtime
5. I mirëorganizuar
6. Harmoni
7. Shumëllojshmëri
8. Mjedis i pastër
9. Barazi
10. Punë jashtë zyres (në natyrë)
11. Aventurë/ ngjarje me rrezik
12. Orar fleksibël
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4.2 Vlerat: Rezultatet e Punës

Megjithësë shumica e njerëzve presin një numër shpërblimesh nga puna e tyre, është e rëndësishme që ju të vendosni se çfarë është më e
rëndësishme. Për shembull, më shumë shkollim dhe të ardhura më të larta zakonisht shkojnë së bashku, por përtej një niveli të caktuar,
shkollimi i vazhdueshëm nuk mund të lidhet me të ardhura më të larta. Gjithashtu, të qënit në një pozicion drejtues, jo patjetër jep siguri. Edhe
pse e mendojmë apo jo këtë gjë, shumica prej nesh duhet të bëjnë zgjedhje të vështira në këtë fushë.

Është shumë e rëndësishme që të kuptoni se prioritetet tuaja janë një çështje individuale. Të lejosh dikë tjetër që të ushtrojë ndikim  mbi vlerat e
punës, është një nga gabimet më të mëdha që bëjnë njerëzit kur zgjedhin një fushë të caktuar karriere. Ju takon ju të mendoni për këtë
fushë kritike dhe të siguroheni që e keni kuptuar çfarë është me të vërtetë e rëndësishme për ju.

KËTU JANË PRIORITETET TUAJA PËR 8 REZULTATET QË PRISNI NGA PUNA

KËTO REZULTATE JANË MË TË RËNDËSISHMET PËR JU

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.

3. Të ardhura të larta
Ju e vlerësoni kur shpërbleheni financiarisht për përpjekjet në punën tuaj. Per ju, një faktor i rëndësishëm në të qenit i suksesshem në punën tuaj
është niveli i lartë i të ardhurave.

4. Njohja(vlerësim/famë)
Keni vullnet të punoni shumë për t'u njohur si dikush që lë gjurmë në lidhje me diçka. Njohja e arritjeve tuaj është një motivim madhor për ju,
kështu që analizoni me kujdes zgjedhjet tuaja për profesionin, për të qenë të sigurt se ka një sistem shpërblimi të përcaktuar.
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1. Udhëheqje
2. Avancim në karrierë
3. Të ardhura të larta
4. Njohja(vlerësim/famë)
5. Stimulim intelektual
6. Siguria
7. Të ndihmoj të tjerët
8. Arsimim i vazhdueshëm
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4.3 Vlerat: Vlerat e Jetës

Kjo fushë është e rëndësishme për planifikimin e karrierës sepse shumë njerëz e kanë të vështirë të rakordojnë mënyrën si jetojnë dhe punojnë,
me vlerat e tyre të jetës. Ritmi i shpejtë i jetës, tensionet e detyrimeve financiare, dhe kompleksiteti i jetës në këtë kohë, bën që shumë njerëz të
ndihen sikur e vetmja gjë që dinë të bëjnë, është të shtyjnë edhe një ditë.

Gjithsesi, përvoja tregon se njerëzit që vendosin në mënyrë të kujdesshme mbi qëllimin e jetës dhe më pas bëjnë zgjedhjet e karrierës që
kontribuojnë për këtë qëllim, kanë një qetësi të veçantë dhe një ndjenjë të përmbushjes në punën e tyre. Katër çështjet kryesore që kanë të
bëjnë me qëllimin e jetës janë renditur në faqen tjetër.

JU KENI PËRZGJEDHUR 9 ÇËSHTJE QË KANË TË BËJNË ME QËLLIMIN E JETËS

POSHTË JANË RENDITUR 4 PRIORITETET KRYESORE

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.

3. Arritjet
I vini vetes qëllime të larta dhe përpiqeni për përsosmëri në gjithçka që bëni. Arritja e potencialit tuaj të plotë në punë është shumë e
rëndësishme për ju. Shikoni për mundësitë e karrierës në të cilin jeni në gjendje të vendosni qëllime të larta dhe të shihni rezultatet e përpjekjeve
tuaja.

4. Integriteti
Ndershmëria në çdo pjesë të jetës është një vlerë kyçe për ju. Ju bëni çdo lloj përpjekje për të përmbushur angazhimet dhe për të jetuar sipas
standarteve madhore të së drejtës dhe të vërtetës. Për të qënë i sigurt se nuk do t' ju kërkohet të kompromentoni integritetin tuaj, vlerësoni me
kujdes ambientin e punës dhe udhëheqjen, ashtu si edhe produktet dhe shërbimet e çdo organizate që po konsideroni të punësoheni.
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1. Familja
2. Miqtë
3. Arritjet
4. Integriteti
5. Shërbimi ndaj të tjerëve
6. Bëj para
7. Koha e lirë
8. Estetika
9. Shërbimi ndaj Zotit
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4.4: Vlerat: Përmbyllje

GJENI EKUILIBRIN E DUHUR NË VLERAT TUAJA

Asnjë njeri nuk është i përsosur, Supermeni dhe Gruaja Perfekte nuk ekzistojnë, dhe kurrë nuk do të jeni në gjendje të bëni gjërat në nivelin që
do të dëshironit. Gjithsecili duhet të ketë një ekuilibër në jetën e vet. Duke pasur parasysh prioritetet tuaja, do të jeni në gjendje të gjeni një
ekuilibër të përshtatshëm në përdorimin e kohës, energjive dhe burimeve financiare.  Lista juaj e prioriteteve do t’ju ndihmojë të përmbushni
vlerat e qëllimit tuaj në jetë.

PRISNI QË VLERAT TUAJA TË NDRYSHOJNË

Këto janë prioritetet tuaja dhe ju mund t’i ndryshoni sa herë që të dëshironi. Shumica e njerëzve e kuptojnë se ata i ndyshojnë disa nga prioritetet
ndërsa rriten apo kur nddryshon situata e tyre familjare. Është një ide e mirë të ruhet ky raport si një referencë për të ardhmen. Një rishikim i
herë pas hershëm, do t’ju japë mundësi të bëni një rifreskim dhe të shikoni sa mirë po i mbani prioritetet tuaja.

ÇFARË TË BËJ TANI?

Krahasoni fazat e zhvillimit të karrierës suaj me një udhëtim familjar nëpër Shqipëri. Ka dy faza të dukshme; Faza e parë ka të bëjë me kryerjen
e kërkimit dhe planifikimit për t’i bërë pushimet sa më të këndshme. Faza e dytë ka të bëjë me hipjen në makinë, pozicionimit në rrugë, dhe
nisjen e udhëtimit.

Leximi i raportit të CAREER DIRECT është si të studioni një hartë rrugore gjatë fazës së parë të planifikimit të udhëtimit. Ai ju ofron një pamje të
gjerë të drejtimeve të përgjithshme për të arritur në destinacionin tuaj së bashku me disa rrugë alternative për të arritur atje. Sidoqoftë, vetëm
leximi i raportit nuk do të zgjidhë dilemat e karrierës tuaj, ashtu sikurse thjesht leximi i hartës së rrugës nuk ju çon në vend-mbërritjen e dëshiruar
të pushimeve.

Tani ju e gjeni veten në fazën e dytë. Është koha që të uleni në sediljen e shoferit dhe të filloni udhëtimin e karrierës tuaj. Hapi juaj i parë është të
ktheni informacionin në plane dhe vendime, që do të përcaktojnë nisjen e udhëtimit. Për t’ju ndihmuar në këtë hap kyç, ne kemi përgatitur Planin
e veprimit, një udhëzues për të interpretuar ato që keni mësuar rreth modelit tuaj të punës dhe vepruar mbi to. Është jashtëzakonisht e
rëndësishme që ju ta zbatoni atë plotësisht. Unë do t’ju ndihmoj të përputhni modelin tuaj me profesione të ndryshme dhe programe arsimore
trajnimi.

Mbi të gjitha, mos harroni se qëllimi kryesor në planifikimin e karrierës është përputhja e talenteve dhe interesave, me kërkesat e punës tuaj.
Vetëm duke vepruar kështu, do të keni shanse më të mëdha për të arritur në destinacionin tuaj, një karrierë që ju përshtatet plotësisht.
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Tabela përmbledhëse e personalitetit

1.1 Gjashtë Faktorët e Personalitetit

1.2 PIKAT TUAJA KRYESORE TË 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

I matur

I matur

I kënaqur

Aventurier (14)

Guximtar (9)

Ambicioz (19)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30

Introvert

I Tërhequr

I rezervuar

I qetë

Ekstrovert (14)

Entuziast (12)

Shoqëror (13)

I gojës (12)

Tradicional

I parashikueshëm

Tradicional

Krijues (9)

I imagjinatës (6)

I zgjuar (10)

I pastrukturuar

Improvizues

Spontan

Indiferent

I ndërgjegjshëm (6)

Preçiz (1)

I organizuar (3)

Arritës (Arrin Rezultatet) (8)

I bindur

I përkulshëm

I bindur

Me takt

Dominues (5)

I zoti i vetes (9)

I pavarur (1)

Flet troç (2)

I vecuar/pavarur

(1) Asnjanës

Objektiv

(1) Pyetës

I dhembshur (2)

Dashamirës

Mbështetës (8)

Tolerant
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1.3 PËRMBLEDHJA E PERSONALITETIT

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

Ekstrovert - Shumë shoqëror, i orientuar rreth njerëzve, kënaqeni duke takuar njerëz të rinj; entuziast dhe i mirë për të lidhur njerëzit bashkë

(netuorking).
Krijues - Tepër krijues. Ju pëlqen në veçanti të shprehni ide të reja dhe të kërkoni sfida mendore.

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

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

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

1.4 Çështjet Kritike të Jetës

2.1 Interesat e Përgjithshme

Stresi (7) I çlodhur (i qetë)
Borxhli (10) Me pak ose pa borxh

Menaxhimi financiar (2) I shëndetshëm

I stresuar
Borxh i madh
Jo i shëndetshëm

30 20 10 5 mid 5 10 20 30

Të bërët (14%) Të ndihmuarit (0%) Analizimi (13%) Influencues (63%) Të shprehurit (10%)

1. Menaxhim/ Shitje
2. Atletika

3. Ndërkombëtar
4. Ligj/Politikë

5. Kompjuterike/ Financiare
6. Fetar

7. Shkrim
8. Arsim

9. Këshillimi
10. Kujdesi ndaj kafshëve

11. Performancë/ Komunikim
12. Ambientet e jashtme/ Bujqësia

13. Shkencë/ Shëndeti
14. Shkencat teknologjike

15. Shërbim
16. Aventurë

17. Artistik
18. Mekanik

19. Shkenca e konsumatorit
20. Sigurim/ Rendi

21. Transportim

(80)
(72)
(72)
(68)
(65)
(57)
(50)
(48)
(45)
(35)
(27)
(23)
(22)
(22)
(17)
(15)
(10)
(8)
(5)
(3)
(0.5)

0 50 100
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2.2 8 Grupet Kryesorë të Karrierës

3.1 Aftësitë dhe mundësitë

1. Menaxhim/ Shitje
3. Ndërkombëtar
2. Atletika
4. Ligj/Politikë
5. Kompjuterike/ Financiare
6. Fetar
7. Shkrim
8. Arsim

Të bërët (14%)

Të ndihmuarit (0%)

Analizimi (13%)

Influencues (63%)

Të shprehurit (10%)

0

50

100

1. Atletik

2. Ndërkulturor

3. Të punuarit me të tjerët

4. Menaxhimi

5. Ndërpersonal

6. Analitik

7. Organizimi

8. Matematikë

9. Marketing

10. Klerik/Zyrtar

11. Shkrim

12. Mekanik

13. Artistik

14. Muzikor

Shumë i lartë (100)

Shumë i lartë (88)

I lartë (75)

I lartë (75)

I lartë (72)

I lartë (72)

I lartë (67)

Mesatarisht i lartë (63)

Mesatarisht i lartë (63)

Mesatare (55)

Mesatare (42)

Mesatarisht i ulët (35)

Shumë i ulët (13)

Shumë i ulët (0)

0 50 100
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4 Prioritetet Integruese të Vlerave

Vlerat Themelore të Jetës që lidhen me planinfikimin

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)

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Vlerat e Jetës

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

Rezultatet e Punës

1. Udhëheqje
2. Avancim në karrierë
3. Të ardhura të larta
4. Njohja(vlerësim/famë)

Mjedisi i Punës

1. Stabilitet
2. Sfidues
3. Pavarësi
4. Udhëtime
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Pjesa 5: Career Direct – Hapat Vijues

Career Direct – Hapat Vijues
Urime në plotësimin e mjetit Career Direct dhe punës përmes Raportit tuaj të detajuar!

Ja disa parime themelore për t'u kuptuar. Para se të vazhdoni me Hapat Vijues, ju lutemi të studjoni secilën me kujdes dhe t'i diskutoni me dikë
që i besoni.

Ju keni nje dizajn unik, i cili nuk mund të injorohet. Përqafimi i dizajnit tuaj është kritik në zbulimin e misionit tuaj në jetë. Injorimi i thurjes
suaj unike mund të shkaktojë frustrim të madh, vendimarrje të dobët dhe përfundimisht marrëdhënie të shkatërruara.
Puna juaj është një udhëtim marrëdhëniesh i pazbuluar, jo thjesht një seri ngjarjesh tranzite. Ji i ndjeshëm dhe i hapur për të pranuar
këshillë dhe drejtim në kërkimin tuaj dhe marrjen e vendimit. 
Lidhja e dizajnit tuaj me karrierën është një përgjegjësi që zgjat gjithë jetën. Ndërsa jeta ndryshon, vjen një kohë kur mund të ndihesh i/e
shkëputur prej marrëdhënieve, punës dhe jetës. Kjo zakonisht tregon se ka ardhur koha të rivlerësoni dhe përsërisni procesin e Career
Direct. 
Suksesi në udhëtimin tuaj do të kërkojë shumë punë, besnikëri dhe këmbëngulje. Studimi i raportit tuaj, kërkimi për zgjedhje të mundshme
të karrierës janë hapa të domosdoshëm, si edhe vullnetarizmi në një fushë që përshtatet me dizajnin tuaj mund të jenë me përfitim.
Je në prag të marrjes së një vendimi kritik për karrierën. Një themel i fortë është kritik në shmangien e shkatërrimit. I vetmi themel për një
vendim të mencur për karrierën është:

Sigurohu që vendimi juaj përputhet me mënyrën si je krijuar.
Merr një vendim të mencur mbi vlera të përhershme dhe themelore të jetës!

Shmang të gjitha themelet jo të vërteta PAVARESISHT KOSTOS! 
Pranimi i vendit të punës më të lehtë që të ofrohet në fillim
Paraja si motivimi parësor 
Titulli i punës apo prestigji 
Siguria, pushteti dhe kontrolli
Të ndjekësh atë që të thonë shokët
Të kërkosh kategorinë e punëve "më të kërkuara" 
Të ndjekësh hapat e prindërve dhe të përmbushësh ëndrrat e tyre 
Të pranosh një vend pune vetëm sepse mund ta bësh atë punë 

Tani që ke një kuptim të qëndrueshëm të parimeve themeltare të një vendimarrje të zgjuar për karrierën, le të vazhdojmë
me Hapat Vijues:

Hapi 1:

Nëse nuk keni një Këshilltar të Career Direct, shëno gjetjen e një trajneri apo mentori që do të ju ndihmojë për të rishikuar vlerësimin, si
edhe të ju gjendet pranë rregullisht në lidhje me të ardhmen tuaj. Nëse keni dëshirë, mund të lidheni që tani me një Këshilltar të Career
Direct!

Hapi 2:

Rishiko vlerësimin tuaj në Raportin e detajuar Career Direct® PERSERI.
Vini re informacionin në raportin tuaj që  mund të mos gjejë zbatim për ju. Nëse nuk bini dakort me një gjë, pyesni konsulentin apo trajnerin
tuaj për të konfirmuar mendimet tuaja. Kur të jenë konfirmuar, nënvizoni ato gjëra që nuk gjejnë zbatim për ju 
Shënoni me ngjyrë apo nënvizoni pikat kyce që ju apo konsulenti juaj u fokusuat ne raport.
Mbaj shënim rekomandimet kryesore për karrierën që konsulenti ju dha. Nëse nuk patët një konsulent të Career Direct, atëherë nuk keni
këto rekomandime.

Hapi 3:

Klikoni në linkun e karrierës së dëshiruar apo rekomanduar në listën tuaj me 8 Grupet e Interesave, dhe vazhdoni kërkimin për të ju
ndihmuar të përputhni fushat e mundshme të karrierës me Personalitetin, Interesat, Aftesitë, Vlerat tuaja 
Cdo karrierë kërkon një konfigurim specifik të Personalitetit, Interesave, Aftësive dhe Vlerave, në mënyrë që të rezultojë e suksesshme.
Mos harroni se karriera që do të zgjidhni duhet të përputhet me të Katër dimensionet e dizajnit tuaj.Do të gjeni informacionin e nevojshëm
rreth personalitetit, interesave, aftësive dhe vlerave duke klikuar tek linqet e Punëve të Detajuara më poshtë
Këshillohu me Listën e Profesioneve (Shkarkoje KETU) për një listë më të plotë të karrierës në fushat tuaja specifike të interesit
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8 Grupet Kryesorë të Interesave
Linqet e detajeve të punëve

1. Menaxhim/ Shitje

2. Atletika

3. Ndërkombëtar

4. Ligj/Politikë

5. Kompjuterike/ Financiare

6. Fetar

7. Shkrim

8. Arsim

Përfaqësuesi i marketingut Blerës Ekzekutiv biznesi

Agjent i shitjes së pasurive të paluajtshme Menaxher i një dyqani shitje me pakice Agjent udhëtimi

Agjent i sigurimit të shitjeve Agjent burse Menaxher

Trainer sporti Arbitër/ Gjyqtar Zbulues profesionist (për sport)

Agjent sportiv Atlet profesionist Menaxher për parqe apo ambiente çlodhëse

Instruktor fitnesi Instruktor sporti Mësues i edukimit fizik

Korrespondent i huaj Mesues për gjuhë të huaj Përkthyes

Misionar i huaj Diplomat Udhëzues për udhëtime jashtë shtetit

Ekzekutiv ndërkombëtar biznesi Interpretues Drejtor për shërbimet e huaja

Prokuror Asistent ligjor Shkencëtar politike

Arbitër i pajtimit Ligjvënës Gjykatës

Deputet Menaxher fushate Mësues i shkencave politike

Analist i sistemeve kompjuterike Ekonomist Llogaritar

Bankier/ Oficer kredie Staticien Administrator i bazës së të dhënave

Agjent sigurimesh Këshilltar financiar Llogaritar/ Auditues

Edukator fetar Pastor Këshilltar shpirtëror

Misionar Rabin Prift

Evangjelist Pastor për të rinjtë Kapelan

Gazetar Redaktor i webfaqeve Shkrimtar teknik

Faqosës Redaktues Shkrimtar

Shkrimtar krijues (letersi) Shkrimtar reklamash Gazetar/ Reporter

Mësues Koordinator mësimi Drejtor/ administrator i shkollës

Mësues privat Mësues i edukimit profesional Mësues i edukimit të të rriturve

Mësues i artit të të folurit Profesor Mësues i arsimit special
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Hapi 4:

Plotësoni Planin e Veprimit duke përdorur informacionin kyc në Raportin e Detajuar dhe kërkimet tuaja. Ky hap është kritik për të plotësuar
hapat e tjerë!
Ki parasysh pyetjet e mëposhtme ndërsa plotëson Planin e Veprimit

Cilat janë pikat e tua të forta unike dhe motivimi që do të të ndihmojë të shkëlqesh në vendin e punës?
Cili është modeli i karakteristikave tuaja të lindura që lidhen me punën? 
Cilat janë fushat e karrierës dhe profesionet specifike për të cilat ke më shumë interes? 
Sipas kërkimit tuaj, cilat janë kërkesat dhe karakteristikat e vecanta, që kërkohen për keto profesione?
Cilat fusha karriere dhe profesione përputhen më mirë me dizajnin tuaj unik?
Cfarë  do të bëni për të ndjekur mundësitë e atyre profesioneve që ju përshtaten më mirë ?

Të hedhësh dritë mbi profesionin?
Të ndihmosh si vullnetar?
Të bëhesh një praktikant?
Të flasësh me njerëzit e atij profesioni?

Hapi 5:

Nëse gjen aplikim: Lutuni gjithmonë përgjatë gjithë procesit të vendimarrjes ndërkohë që kërkoni këshilla të perëndishme dhe flisni me
njerëzit e fushave që përputhen më shumë me personalitetin tuaj dhe menyrën si jeni krijuar. Kërkoni mundësi punësimi në fushat e
interesit.

Jane Doe 34

https://mycareer.design/assets/resources/sq/action-plan/ActionPlan.pdf


Pjesa 6: Burimet

Burimet
Ky seksion siguron burime ndihmë dhe linqe të burimeve dhe shërbimeve që do të ju ndihmojnë gjatë rrugës së përmbushjes së karrierës.

Udhërrëfyes elektronik për Degët e Studimit Universitar dhe Zgjedhjet e Karrierës. 
Libri referues i Udhërrëfyesi për Degët e Studimit Universitar dhe Zgjedhjet e Karrierës siguron këshilla praktike për zbulimin e degëve të
mundshme të studimit, dhe  zgjedhjen e një dege studimi universitar apo profesional dokumenti në burimin online ndihmon për të përputhur
interesat e tua me një degë studimi universitar apo formimi profesional 

Zgjedhja e Degës së Studimit Universitar apo Formimit Profesional 
Ky dokument përfshin procesin e ndërlidhjes së fushave të karrierës dhe profesioneve më kryesore për ty me degën e studimit universitar
apo formimit profesional.

Model i Profesioneve
Modeli i Profesioneve
ëshë dizenjuar për të ju ndihmuar të zgjeroni vizionin rreth mundësive të punësimit bazuar mbi fushat tuaja të interesit rreth punësimit. 9
profesionet për secilënë të interesit janë dhënë vetëm si shembuj.Ky Model Profesionesh përmban një listë të plotë të profesioneve të cilat
mund të shqyrtohen më tej përmes O*Net dhe Librit të Vështrimit mbi Profesionet, në linqet e mëposhtme.

O*Net Online
O*Net Online është një databazë me informacion të detajuar për profesione specifike nga Buletini i Statistikave të Punës. Ky burim online
përmban informacion rreth të gjithave profesioneve të permendura në  Modelin e Profesioneve

duke perfshirë aftësitë e kërkuara, njohuritë dhe arsimimin e nevojshëm, përgjegjësitë e punës, aktivitetet e lidhura me të, nivelin e
kompetencës, pagën mesatare, dhe shumë më tepër.

Libri i Vështrimit mbi Profesionet
Databaza e Librit të Vështitmit mbi Profesionet, mirëmbahet gjithashtu nga Buletini i Statistikave të Punës dhe jep përshkrime të detajuara
të 260 profesioneve që përfaqsojnë rreth 90% të të gjitha profesioneve të zgjedhura nga amerikanët. 

Crown Financial Ministries
Crown Financial Ministries është organizata mëmë që zhvilloi  Sistemin e Plotë Udhëzues të Career Direct®. Eshtë një shërbesë
ndërkombëtare, jo denominacionale, e cila siguron materiale për kishat dhe individët, seminare, 4 programe kombëtare radiofonike, një
web faqe online e vlerësuar me cmim, Money Map Coaching/ Harta e Trajnimit mbi Paratë, dhe burime mbi karrierën të cilat na mësojnë
rreth lirisë së vërtetë financiare. Na vizitoni online për më shumë informacion rreth kësaj shërbese dinamike. 

Dyqani i Burimeve të Crown Financial Ministries
Klikoni këtu për të parë gjithë produktet dhe shërbimet e mundësuara nga Crown Financial Ministries. 

Shërbimi i Rezymeve Pongo™ 
Në tregun e sotëm konkurues të punës, një rezyme e shkruar mirë është faktori më i rëndësishëm për të ju ndihmuar të shkelni në derën
dhe të stabilizoheni në pozicionin e përsosur.  NDERTUESI dhe PUBLIKUESI i Rezymeve ju jep një mjet për të krijuar, printuar, dërguar
në mënyrë elektronike, apo me faks, rezymenë tuaj  shpejt dhe lehtësisht, të gjitha nga një vend i përshtatshëm-online! (Ju lutem vini re
se ky link i përket një pale të tretë)

Iventari Personal i Karrierës
Ky pyetësor do t'ju ndihmojë të klasifikoni disa nga cështjet e rëndësishme të karrierës përpara se të plotësoni hapat e mëposhtëm. Mund
ta shkruash dhe printosh informacionin tuaj në PDF, por nuk do ta ruajë informacionin tuaj.

Iventari Personal i Planifikimit të Arsimimit dhe Karrierës
Plotësimi i këtij pyetsori të shkurtër nga kompjuteri juaj, do të ju ndihmojë të adresoni cështjet më të rëndësishme të karrierës. 
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Sesioni Një: Si të plotësosh Planin e Veprimit dhe ta përdorësh në drejtimin e karrierës.   

Sesioni Dy: Të zgjedhurit e degës së universitetit ose shtegut të karrierës

Sesioni Një: Administrimi është më shumë se thjesht të bësh para

Sesioni Dy:

Sesioni Një: Perëndia është origjina e vërtetë e punës Të gjitha punët kanë kuptim dhe dinjitet

Sesioni Dy: Thirrja juaj – Plani i Perëndisë për jetën tuaj Puna është një platformë për shërbesë dhe dëshmim.  

Sesioni Tre: Shkëlqyeshmëri në vendin e punës Perëndia është autoriteti ynë final

Sesioni Një: Ndryshimet në Vendin e Punës në Gjeneratën e Sotme

Sesioni Dy: 10 Tendencat në Ambientin e Sotëm të Punës

Sesioni Tre: Përputhja e Modelit tuaj me Profesionet Përkatëse

Sesioni Katër: Përfitimet e Perspektivës Biblike mbi Zgjedhjen e Karrierës

Sesioni Një: Përqasje të mira dhe të këqija në zgjedhjen e karrierës

Sesioni Dy: Rishikimi i raportit personal– Seksioni mbi Personalitetin

Sesioni Tre: Rishikimi i raportit personal – Gjërat që bien më në pah në personalitetin tuaj

Sesioni Katër: Rishikimi i raportit personal – Pikat e forta/jo te forta të Personalitetit dhe si lidhen këto me karrierën tuaj

Sesioni Pesë: Rishikimi i raportit tuaj – Interesat, Grupet e përgjithshme të karrierës, si të kuptosh pikët që ke marrë 

Sesioni Gjashtë: Rishikimi i raportit personal– Aftësitë dhe Zotësitë e tua

Sesioni Shtatë: Rishikimi i raportit personal – Vlerat: Ambienti i punës, Pritjet për punën, Vlerat e Jetës

Sesioni Tetë: Rezultat i lartë ose i ulët tek seksioni i Interesave

Sesioni Një: Si të plotësosh Planin e Veprimit dhe ta përdorvsh për drejtimin e karrierës.

Roli yt si trajneri i karrierës për studentin tuaj 

Audio Files:

Mesazhi Audio #1 – "Parimet e Përmbushjes së Karrierës" (28 minuta)

Ky mesazh përmban inkurajim dhe këshilla të urta për të qenë me të vërtetë i suksesshëm në karrierën dhe jetën tuaj.

Mesazhi audio #2 – "Si të përfitosh rezultatet më të mira nga testi Career Direct®" (36 minuta)

Ky mesazh jep udhëzime specifike për të përfituar në mënyrë maksimale nga test vlerësimi Career Direct®.

Mesazhi Audio #3 –  "Të kuptuarit e Dizenjos së dhënë nga  Perëndia/ Interpretimi i Raportit tuaj nga Career Direct" (55 minuta)

Ky mesazh jep themelet e bazave të dizenjimit tonë unik nga Perëndia. Ai na ka dhënë talente dhe aftësi të vecanta që të arrijmë potencialin
tonë. Raporti Career Direct report siguron depërtimin në modelin tuaj unik. 

Mesazhi audio #4 – "Plani i Veprimit për të Ardhmen" (9 minuta)

Ky mesazh jep udhëzime specifike për plotësimin e planit tuaj të personalizuar të veprimit për të ardhmen. 

Audio Files për Nxënësit/Studentët

"Plani i Veprimit për të Ardhmen - Paketa Arsimore" (17 minuta)

Ky mesazh jep udhëzime specifike për plotësimin e planit tuaj të veprimit të personalizuar për të ardhmen.

"Një mesazh për prindërit" (18 minuta)

Shënim: Baballarë dhe nëna - Duhet ta dëgjoni këtë seksion në mënyrë që t'i udhëzoni fëmijët tuaj në mënyrën më të mirë të mundshme.
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https://mycareer.design/assets/resources/sq/audio/Action%20Plan%20-%20Work%20-%20PDF.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/sq/audio/God-Given%20Design_Sess8.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/sq/audio/God-Given%20Design_Sess7.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/sq/audio/God-Given%20Design_Sess6.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/sq/audio/God-Given%20Design_Sess5.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/sq/audio/God-Given%20Design_Sess4.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/sq/audio/God-Given%20Design_Sess3.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/sq/audio/God-Given%20Design_Sess2.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/sq/audio/God-Given%20Design_Sess1.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/sq/audio/BestResults_Session4.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/sq/audio/BestResults_Session3.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/sq/audio/BestResults_Session2.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/sq/audio/BestResults_Session1.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/sq/audio/Principles_Session3.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/sq/audio/Principles_Session2.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/sq/audio/Principles_Session1.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/sq/audio/MessagetoParents_Session2.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/sq/audio/MessagetoParents_Session1.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/sq/audio/Action%20Plan%20-%20Edu%20-%20PDF2.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/sq/audio/Action%20Plan%20-%20Edu%20-%20PDF1.mp3

