
BUJQËSIA
Përfaqësuesit bujqësorë, Konsulentët dhe
Specialistët,
Punëtorët e Fidanishteve dhe Serrave
Mbikëqyrësit dhe Punëtorët, 
Përpunimi i Ushqimeve, Pijeve, dhe Duhanit

NDËRTIM
Menaxherë dhe Inspektorë Ndërtimi
Kontraktorë dhe Mbikëqyrës, Profesionet e 
Zdrukthëtarisë
Specialistë Makinerish 
Ndihmësit dhe Punëtorët në Profesionin e Ndërtimit

SHKENCAT E SHËNDETIT
Farmacistët
Kryeinfermierë dhe Mbikëqyrës
Infermierë të Regjistruar
Punëtorë socialë

INFORMACIONI, KOMUNIKIMI, 
TEKNOLOGJIA
Teknikë të Rrjeteve Kompjuterike 
Menaxher i Sistemeve Kompjuterike dhe 
Informatike 
Inxhinierë të Kompjuterave 
Dizenjatorë Grafikë dhe Ilustrues

LOGJISTIKA & TRANSPORTI
Dispeçerë dhe Operatorë Radiosh 
Shoferë Kamioni
Transportues dhe Pranues
Menaxherë Transporti
Agjentë Doganorë, Transporti dhe të tjerë

PRODHIMI
Menaxherë Prodhimi 
Saldues & Operatorë të Makinave Përkatëse
Teknologë të Inxhinierisë Mekanike &  
Inxhinierë Teknikë

HOTELERI-TURIZËM
Shërbyesit në Banakët e Ushqimeve,  
Ndihmësit në Kuzhina 
Mbikëqyrësit e Shërbimit të Ushqimeve 
Mbikëqyrësit në Tregtinë me Pakicë 
Banakierët
Mikëpritësit dhe Mikëpritëset e Hoteleve/Bujtinave

KU GJENDEN VENDET E PUNËS?
Ju me siguri dëshironi që fëmija juaj të zgjedhë një karrierë që ofron shumë 
mundësi punësimi, dhe kjo është arsyeja përse është e rëndësishme të shikohet 
se cilat janë punët në dispozicion. Sektorët dhe karrierat e mëposhtme janë 
premtuese në Windsor-Essex dhe pritet të vazhdojnë të jenë të tilla edhe në të 
ardhmen. Mund të mësoni më shumë rreth këtyre sektorëve dhe vendeve të 
punës në faqen e internetit të fuqisë punëtore në WindsorEssex:

 www.workforcewindsoressex.com

Ky udhëzues karriere do t’ju ndihmojë të mbështesni eksplorimin 
e karrierës së fëmijës tuaj duke ju dhënë disa strategji karriere 
dhe vetë-reflektimi dhe duke prezantuar disa nga mundësitë 

premtuese të punësimit në Windsor-Essex.

NJË MJET PËR TË NDIHMUAR FËMIJËN TUAJ 
NË KLASË TË 7/8 TË ZGJEDHË KARRIERËN

Financuar nga granti i Ministrisë së Arsimit të Ontarios për Prindërit, ky mjet është krijuar nga Fuqia Punëtore e WindsorEssex 
në partneritet me Komitetin e Përfshirjes së Prindërve në Bordin e Shkollave Katolike të Distriktit Windsor Essex.

Ontario
MINISTRY OF

EDUCATIONJu duhet më shumë informacion? 
Kontaktoni: Stephanie Dupley nga Fuqia Punëtore WindsorEssex

sdupley@workforcewindsoressex.com  |  info@workforcewindsoressex.com
www.workforcewindsoressex.com

STAZH PUNE SI NXËNËS: Nëpërmjet këtij programi ju ndiqni trajnim të 
paguar për disa vite për t’u bërë një Person i Kualifikuar në një profesion të caktuar.
Fitoni ndërkohë që mësoni: ju mund të fitoni para gjatë shkollimit tuaj dhe të kualifikoheni 
për grante të vëna në dispozicion për nxënësit. 

Përvoja praktike e punës: ju do të përjetoni karrierën e vërtetë gjatë shkollimit tuaj.  
Në Windsor-Essex ka nevojë për profesionistë të aftë.

Ju duhet të gjeni një punëdhënës i cili do t’ju pranojë si nxënës.

Stazhi si nxënës mund të shpjerë drejt kualifikimit si Specialist Makinerish, një karrierë e cila është 
premtuese në sektorin e ndërtimit në Windsor-Essex! Specialisti i Makinerive instalon, mirëmban, 
identifikon problemet dhe riparon makineritë industriale dhe pajisjet mekanike. Paga mesatare 
për këtë karrierë në këtë zonë është 27.20 $/orë.

Për më shumë informacion mbi stazhin e punës si nxënës, vizitoni www.earnwhileyoulearn.ca

KOLEGJI:  Këtu ju fitoni një diplomë dhe shpesh mësoni aftësi praktike të zbatueshme.

Një diplomë kolegji është shpesh më e lirë dhe kërkon më pak kohë se një diplomë universitare.

Ju fitoni njohuri praktike dhe përgatiteni për fusha të veçanta të punës.

Disa punë mund të kërkojnë diplomë universitare.

Një diplomë kolegji mund të shpjerë drejt kualifikimit si Teknik i Rrjeteve Kompjuterike, një karrierë e cila 
është premtuese në sektorin e Informatikës, Komunikimit, dhe Teknologjisë në Windsor-Essex! Tekniku 
i Rrjeteve Kompjuterike krijon, operon, mirëmban, dhe bashkërendon përdorimin e rrjeteve lokale dhe 
më gjerë (LAN dhe WAN), rrjeteve të kompjuterave të performancës së lartë, harduer, softuer, dhe 
aksesorëve kompjuterikë. Paga mesatare për këtë karrierë në këtë zonë është 27.01 $/orë.

Për më shumë informacion mbi kolegjet në Ontario, vizitoni www.ontariocolleges.ca 

UNIVERSITETI:  Ju fitoni një diplomë dhe shpesh mësoni njohuri teorike

Në përgjithësi të diplomuarit nga Universitetet fitojnë më shumë para gjatë jetës.

Shumë vende pune kërkojnë një diplomë universitare.

Fitoni njohuri teorike dhe aftësi të të menduarit kritik.

Zakonisht është opsioni më i shtrenjtë; shumë studentë futen në borxh.

Një diplomë universitare mund të ofrojë mundësinë të bëheni Farmacist, një karrierë e cila 
është premtuese në Sektorin e Shkencave të Shëndetit në Windsor-Essex! Farmacistët 
krijojnë dhe shpërndajnë medikamente që jepen me recetë, marrin pjesë në kërkimin dhe 
zhvillimin e produkteve farmaceutike, dhe ofrojnë shërbime konsultative. Paga mesatare për 
këtë karrierë në këtë zonë është 53.60 $/orë.

Për më shumë informacion mbi universitetet në Ontario, vizitoni www.ouac.on.ca

VENDI I PUNËS:  Ju kaloni nga shkolla e mesme drejt e në punë.

Nuk ka nevojë të paguani për shkollim, kështu që ju mund të kurseni më shumë para.

Mund t’i ktheheni arsimimit/trajnimit në çdo kohë.

Fitoni përvojë të vlefshme pune dhe njihni çfarë ju pëlqen dhe nuk ju pëlqen në një karrierë 
të caktuar.

Ju mund të mos keni kualifikimet e duhura për shumë lloje punësh.

Shkuarja drejt e në vendin e punës mund të ofrojë mundësinë që të bëhesh një Transportues–Pranues 
mallrash, një karrierë i cila është premtuese në sektorin e Logjistikës dhe të Transportit në Windsor-Essex! 
Transportuesi – Pranuesi i mallrave transporton, pranon, dhe regjistron lëvizjen e mallrave që hyjnë dhe 
dalin në/nga një objekt. Paga mesatare për këtë karrierë në këtë zonë është 18 $/orë.

Për informacion mbi Punësimin në Ontario, vizitoni www.tcu.gov.on.ca/eng/employmentontario/ 

*Të gjitha profilet e karrierave të marra si shembuj janë marrë nga baza e të dhënave të Punëve në Kanada.  
Për të mësuar më shumë rreth këtyre punëve dhe karrierave të tjera, vizitoni www.jobbank.gc.ca

Avantazhet Dhe Disavantazhet e disa karrierave

RRUGËT E KARRIERËS
Pas shkollës së mesme, katër janë rrugët e mundshme të karrierës. Secila rrugë 
ka avantazhet dhe disavantazhet e saj dhe secila mund të çojë në një punësim 
kuptimplotë dhe premtues. Nuk mund të thuhet se njëra rrugë është më e mirë 
apo më e keqe se tjera pasi të gjitha varen nga nevojat dhe qëllimet e fëmijës tuaj.

UDHËZUESI I  

KARRIERËS  
PËR  

PRINDËRIT



Përgjegjësia / Llogaridhënia  
Jepini përgjegjësi dhe mësojeni të mbajë përgjegjësi.

Lejojeni të kryejë vetë detyra apo projekte (si lyerja e dhomës së vet  
të gjumit).

Marrja e vendimeve
Lejojeni të marrë vetë sa më shumë vendime që të jetë e mundur.

Jepini zgjedhje që i mundësojnë të marrë vendime përmes vlerësimit  
të opsioneve.

Qëndrim pozitiv
Diskutoni krenarinë/ndjenjën e arritjes që vjen nga kryerja e një detyre.

Lavdëroni përpjekjet e tij (jo domosdoshmërisht rezultatin), kur është 
duke kryer një detyrë.

Aftësi Drejtuese
Inkurajoni fëmijën tuaj që t’ju mësojë se si të bëni diçka të cilën ai e bën 
shumë mirë ose për të cilën ka njohuri.

Kërkoni këshillat apo opinionin e tij mbi diçka.

Planifikimi/Përcaktimi i Synimeve
Kërkojini fëmijës të planifikojë një udhëtim ditor ose darkë familjare.

Përcaktoni synime të lehta së bashku me fëmijën dhe mbikëqyrni 
përparimin e tyre.

Inkurajojeni t’i kushtojë vëmendje asaj që e motivon për të arritur 
qëllimet e tij dhe asaj që e dekurajon.

AFTËSITË PËR NAVIGIMIN E KARRIERËS  
SË FËMIJËS TUAJ
Më poshtë janë prezantuar disa prej këtyre aftësive, dhe mënyrat se 
si mund të ndihmoni ju për të ndërtuar këto aftësi tek fëmija juaj.

ZHVILLIMI I KARRIERËS SË FËMIJËS SUAJ
Fëmija juaj do të përballet me një botë pune që është vazhdimisht në ndryshim 
për shkak të avancimit të teknologjisë dhe ndryshimeve të popullsisë. Ka shumë 
mundësi që fëmija juaj një ditë të punojë në një punë që nuk ekziston akoma! 
Është e rëndësishme që fëmija juaj të jetë në gjendje të identifikojë interesat 
dhe aftësitë e veta dhe të mësojë se si t’ua përshtasë punëve në dispozicion. 
Ky proces është pjesë e navigimit të fëmijës suaj në karrierë. Duke e vënë 
theksin në këtë proces në klasat 7 dhe 8, fëmija juaj do të hyjë në shkollën e 
mesme më i aftë për të marrë vendimet përkatëse për kursin dhe karrierën.

Ja disa strategji që mund t’i vini në përdorim për të ndihmuar fëmijën tuaj me 4 
hapat e këtij cikli për eksplorimin e karrierës

1 VETË-REFLEKTIMI
Kur shqyrton përvojat e veta, fëmija juaj mund të pyesë:

 � Çfarë më pëlqeu/nuk më pëlqeu në lidhje me këtë përvojë?

 � Çfarë më bëri të ndjehem rehat/jo rehat?

 � A mësova ndonjë gjë mbi veten time?

 � A do të doja ta bëjë përsëri?

Fëmija juaj mund edhe t’ju kërkojë ndihmë për këtë. Ju mund t’i jepni 
njohuri mbi aspekte të ndryshme të të kuptuarit të personaliteti të vet, si:

 � Cilat janë pikat e forta të tij? Dobësitë?

 � Çfarë admirojnë njerëzit tek ai?

 � Kur duket se mërzitet?

 � Me cilën veprimtari e humbet sensin e kohës?

 � Në cilat situata ose mjedise është më i natyrshëm & më i relaksuar? 

 � Në cilat lendë paraqitet mirë/dobët?

Gjithashtu fëmija juaj mund të jetë i interesuar në marrjen e vlerësimeve 
joformale të karrierës përmes internetit. Ju mund të gjeni një Listë të 
Vlerësimeve Përmes Internetit këtu: http://bit.do/oal

PROCESI
Në klasën e 7 dhe 8, fëmija juaj
është ende i vogël dhe ndoshta 
është shumë herët që të
zgjedhë një karrierë, por
ai është në një moshë të 
përkryer për të shqyrtuar 
karrierat, interesat dhe 
aftësitë e tij. Ky udhëzues 
do t’ju ndihmojë në  
eksplorimin e karrierës si
pjesë e navigimit të  
karrierës së fëmijës tuaj.
Cikli i eksplorimit të  
karrierës përshkruhet në  
4 hapat më poshtë.

VETË - REFLEKTIMI: 
Reflektimi mbi

përvojat për të mësuar
interesat, talentet,

aftësitë, dhe preferencat e të 
mësuarit/punës

EKSPLORIMI I 
KARRIERËS: 

Mësoni sa më shumë  
që të mundeni rreth

karrierave & kushtojuni 
vëmendje atyre që u 

përshtaten njohurive dhe 
aftësive tuaja

REGJISTRIMI 
I KËTYRE 

NJOHURIVE: 
Mbajini shënim dhe 

modifikojini ndërkohë  
që mësoni më shumë 

mbi veten

TË PROVOSH:
Eksploroni interesat 
tuaja duke provuar

gjëra të reja
 

1

3

24

NJOHJA E VETES
Çfarë më pëlqen dhe më intereson?
Çfarë nuk më pëlqen?
Cilat janë aftësitë e mia?
Çfarë bëj mirë?
Çfarë më motivon për të bërë punë?
Çfarë kushtesh pune preferoj?
Cilat janë vlerat e mia?
Si mësoj më mirë?
Cilat janë dobësitë e mia?
Si e mendoj suksesin?

Çfarë është ky
informacion?
Cilat përvoja

ma kanë mësuar
këtë informacion?

Shembull: Më pëlqen  
të jem krijues. Unë ndihesha 

i lumtur kur ndërtoja me 
Legos dhe kur përgatisja  
një afishe për në shkollë

2 REGJISTRIMI I NJOHURIVE MBI VETEN
Fëmija juaj mund t’i ruajë njohuritë mbi personalitetin e vet duke i regjistruar në një 
fletore ose në një dokument elektronik. Sa më shumë që të mësojë mbi veten, aq 
më shumë do të mund t’i shtojë dhe t’i modifikojë këto njohuri mbi personalitetin 
e vet dhe të kërkojë për modele (për shembull, nëse fëmija juaj është gjithmonë 
i lumtur kur krijon, ky do të ishte një model). Sapo i gjen këto modele, mund të 
fillojë të kërkojë karriera që mund t’u përshtaten këtyre modeleve.

3 EXPLORIMI I KARRIERËS
Do të ishte shumë mirë që fëmija juaj të ekspozohet ndaj sa më shumë karrierave që të 
jetë e mundur në mënyrë që t’i njohë mundësitë e tij dhe të mund të fillojë të mendojë 
çfarë do të ishte më mirë për të.  

Fëmija juaj mund t’i eksplorojë karrierat në mënyra të ndryshme:

 � Shkëmbeni me fëmijën tuaj rrugëtimin tuaj të karrierës (sukseset tuaja, dështimet, 
zgjedhjet, etj.)

 � Ai mund të pyesë njerëz (të afërmit, miqtë, etj.) në lidhje me karrierën e tyre. 
Inkurajoni fëmijën tuaj t’u bëjë njerëzve pyetje si:

 Pse zgjodhët këtë karrierë?

 Çfarë ju pëlqen/nuk ju pëlqen në lidhje me këtë karrierë?

 Çfarë bëni në një ditë normale në karrierën tuaj?

 Çfarë aftësish & arsimi duhen për një karrierë si e juaja?

 � Identifikoni karrierat ku përfshihen interesat e tyre. Për shembull, në qoftë se fëmija 
juaj i ka qejf lojërat video, diskutoni llojet e punëve që përfshihen në krijimin dhe 
shitjen e atyre lojërave.

 � Gjatë kohës kur jeni jashtë në komunitet, diskutoni karriera të ndryshme që hasni.

 � Eksploroni interesat e fëmijës suaj në mënyra të ndryshme dhe argëtuese. Shikoni 
filma, lexoni libra, apo luani lojëra që lidhen me interesin në mënyrë që ata të mund 
ta eksplorojnë më tej.

 � Fëmija juaj mund të bëjë kërkime në internet për tipe të veçanta karriere (si “karriera 
krijuese”). Kontrolloni faqe karrierash në internet që përmbajnë video, që e bëjnë 
interesant të mësuarit mbi karrierat, si:

   http://www.careertrekbc.ca/   |   http://www.insidejobs.com/

4 TË PROVOSH
Kjo është një nga pjesët më të rëndësishme të eksplorimit të karrierës. Fëmija juaj do 
të mësojë më shumë mbi veten pasi të ketë provuar më shumë gjëra dhe të mund t’i 
përdorë këto njohuri mbi veten për të eksploruar karrierat. Ai gjithashtu do të mësojë më 
shumë mbi karrierat dhe do të zhvillojë aftësi të reja që mund t’i vlejnë në të ardhmen.  
Po prezantojmë disa mënyra në të cilat fëmija juaj të mund të përjetojë gjëra të ndryshme:

Pasi fëmija juaj të ketë provuar diçka, ai mund t’i kthehet hapit të vetë-reflektimit 
dhe të reflektojë mbi atë përvojë.

 � Të provojë aktivitete jashtëshkollore apo të bëhet 
anëtar klubesh

 � Ndjekja e Punës (p.sh. Merreni Fëmijën Tuaj T’ju 
Shikojë Si Punoni Gjatë Një Dite Pune)

 � Vullnetarizmi
 � Shëtitjet/Vizitat


