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Zgjedhja e profesionit  
Rekomandime për prindërit/edukuesit përgjegjës   

      
 

 
Kalimi nga shkolla në botën profesionale është një shanz e madhe për të rinjtë. Ata mund të 
zgjedhin një profesion që ju bënë kënaqësi dhe kështu fitojn një motivim të ri. Prandaj, ata duhet të 
zgjedhin një profesion që ju përshtatet atyre. Është normale që mund të lindin vështirësi gjatë 
zgjedhjës së profesionit.  Në mënyrë që të rinjtë të jenë në gjendje të kalojnë me sukses në arsimin 
profesional, ata duhet të informohen në një fazë të hershme mbi mundësitë e arsimimit profesional. 
Hulumtimet tregojnë se prindërit/edukuesit përgjegjës, mund ti pëkrahin ndjeshëm të rinjtë në këtë 
faz. Këto janë rekomandimet përkatse.  
    
 
Çfarë mund të 
bëni ju si prind? 

• Informohuni për tregun e punës.  Nëse ju veq keni njohuri vetë, mund ta 
mbështetëni më mirë djalin/vajzën e juaj. 

• Përdorni Kontaktet tuaja në punë, në rrethin e të njohurve dhe tekë të 
afërmit tuaj për të ndihmuar djalin/vajzën tuaj të gjejë praktiken dhe vendet  
nuhatse për profesion.  

• Bëhuni shembull për ta. Tregojini djalit/vajzës suaj përvojat tuaja 
profesionale dhe tregoni mbi përjetimet pozitive nga bota juaj profesionale.  

• Motivojeni djalin/vajzën tuaj që herët (në klasën e 7-të) të mendojë për 
zgjedhjen e një profesioni. 

• Inkurajojeni djalin/vajzën tuaj që të bëjë praktikë dhe nuhatje ne profesion. 
• Bashkëpunimi në mes mësuesve dhe prindërve është i rëndësishëm në 

zgjedhjën e profesionit tek të rinjt. Qëndro në biseda me mësuesit.  
• Vendosni lart, por jo shumë lart, mundësit e djalit/vajzës suaj. Të keni më 

shumë besim tek ai/ajo.  
• Të rinjtë janë të pamvarur, por duhet tju përmbahen marrëveshje. Kërkoji 

djalit/vajzës tëndë të jetë i besueshëm, të ju përmbahet marrëveshjëve. 
• Ofroni mbështetje emocionale. Flisni rregullisht për zgjedhjën e një 

profesioni. Tregoni interes sërioz dhe ngushëllone djalin/vajzën tuaj në rast 
jo pranimi. Inkurajone djalin/vajzën tuaj në rast jo pranimi, të vazhdojë prap 
të kërkojë.  

• Mbështeteni djalin/vajzën tuaj me të gjitha mundësitë tuaja.  

Kontakti: Qendra për Mësim dhe Socializim, Shkolla e larte pedagogjike, FHNW 
www.fhnw.ch/ph/wisel, wisel.projekt.ph@fhnw.ch 
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