AFTËSITË PËR JETËN
NDIKIMI NË ZHVILLIMIN PERSONAL
DHE PROFESIONAL TEK TË RINJTË
50

Aftësitë për jetën
Ndikimi në zhvillimin personal dhe
profesional tek të rinjtë

Broshurë informuese për të rinjtë

1

Botimi i kësaj broshurë u mundësua nga Save the Children

Save the Children është organizatë kryesuese në botë dhe e pavarur për fëmijë. Ne besojmë
se çdo fëmijë meriton një të ardhme të mirë. Në botë dhe në Shqipëri, Ne ndihmojmë fëmijët
të kenë një fillim të mbarë në jetë, mundësi për të mësuar dhe mbrojtje ndaj cdo rreziku. Ne
bëjmë më të mirën për fëmijët - çdo ditë dhe në kohë krize –për të sjellë ndryshime në jetën
e tyre dhe të ardhmen e përbashkët.
TIRANË, 2020
Përgatitur nga:
Lorena Gjindoda
Erion Cenko

Grupi i Punës:
Besnik Kadesha – Menaxher Programi, Save the Children
Soela Kotherja – Oficere Programi, Save the Children
Eda Hoxha – Specialiste Komunikimi, Save the Children
Shpresa Spahiu – Drejtore Ekzekutive, Fondacioni “Ndihmë për fëmijët”

Kjo broshurë publikohet në kuadër të projektit “Fuqizimi i të Rinjve”, i financuar nga Bulgari
dhe zbatuar nga Save the Children në partneritet me Fondacionin “Ndihmë për Fëmijët”.

Redaktore: Antoneta Ramaj

@Të gjitha të drejtat të rezervuara. Përmbajtja e këtij botimi mund të përdoret apo kopjohet
lirisht prej specialistëve të fushës, por jo për qëllime fitimprurëse, me kusht që çdo riprodhim
të shoqërohet me njohjen e organizatave, të përmendura më lart, si burim.
Këndvështrimet e autorëve të këtij botimi jo domosdoshmërisht pasqyrojnë pikëpamjet e
Save the Children

2

Përmbajtja
Hyrje
1. Koncepti pozitiv për veten

6
7

1.1 Vetëvlerësimi

8

1.2 Vlera e të qenit vetvetja

9

2. Vetëkontrolli

10

2.1 Mbajtja e një qëndrimi pozitiv

11

2.2	Përdorimi i mesazheve korrekte

12

2.3 Menaxhimi i problemeve në grup

13

3. Aftësitë sociale

13

3.1 Mënyra e sjelljes dhe e reagimit në situata agresive dhe pasive

14

3.2 	Përdorimi i drogës dhe i alkoolit

17

3.3	Të kuptuarit e adoleshencës

18

3.4

19

Kujdesi për trupin dhe mendjen

3.5 	Të kuptuarit e seksualitetit

20

3.6 	Empatia

21

4. Aftësitë komunikuese
5. Aftësitë e të menduarit

22
25

5.1 	Përcaktimi i qëllimeve

25

5.2 Marrja e vendimeve

26

5.3 	Ndjenjat e tërheqjes

27

5.4 Zgjidhja e problemeve

28

5.5	Të menduarit krijues

30

5.6	Të menduarit kritik

30
3

4

Aftësitë për jetën
dhe ndikimi i tyre në
zhvillimin personal dhe
profesional të të rinjve

“Aftësitë për jetën” është një material informues i dobishëm për gjithë të
rinjtë, i cili ofron informacione dhe orientime mbi: a) aftësitë themelore
për jetën, me një ndikim afatgjatë në jetën personale dhe profesionale;
b) shprehínë për t‘u përshtatur me ndryshimet e vazhdueshme të
kushteve dhe situatave sociale dhe ekonomike, c) mundësitë për punësim
të suksesshëm në të ardhmen.
Broshura “Aftësitë për jetën” ndihmon të rinjtë të kalojnë me sukses në
moshën madhore. Kjo periudhë e jetës mund të jetë një përvojë sfiduese,
pavarësisht gjendjes socio-ekonomike, gjinisë, etnisë ose prejardhjes.
Të rinjtë që nuk kanë mbështetje familjare apo sociale, e kanë më të
vështirë për të kapërcyer situatat e ndryshme që mund të hasin gjatë
rrugëtimit të tyre drejt pavarësisë.
Për të përfituar këto aftësi dhe për t’u bërë të pavarur në jetën e tyre,
të rinjtë duhet të punojnë me zell dhe në mënyrë të vazhdueshme, me
qëllim që të përballojnë sfidat e përditshme, pëlqimet dhe mospëlqimet,
opinionet dhe qëndrimet e ndryshme. Ata duhet të motivohen për të
punuar me pikat e forta dhe për t’u përballur me pikat e dobëta, në
mënyrë që të nxitet ndryshimi pozitiv dhe i qëndrueshëm, si dhe të
plotësohen kërkesat për punësim.
Për përshtatjen e informacionit, të kësaj broshure, dhe për ta bërë atë
sa më të kuptueshëm për t’u lexuar dhe përvetësuar nga të gjithë të
rinjtë, u angazhuan të rinjtë, e moshës 16-20 vjec, të trajnuar më parë
mbi ‘Aftësimin për Jetën’ dhe përfitues të projektit “Fuqizimi i të Rinjve”.
Ata kane bere pjese te informacionit mendimet, përvojat, ndjesitë dhe
sugjerimet e tyre mbi aftësitë për jetën dhe eksperiencën e fituar gjatë
pjesëmarrjes se tyre në projekt.
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Mendja nuk është një vazo për t’u
mbushur, por një zjarr për t’u ndezur!”

Hyrje
A jeni ndier ndonjëherë sikur nuk jeni në gjendje t’i
menaxhoni situatat e vështira?
A keni hasur vështirësi për të shprehur atë që dëshironi
dhe a jeni ndeshur shpesh me konflikte e argumente?
A e keni të vështirë të gjeni përgjigjet e duhura, të merrni
vendime dhe të dini si të veproni?
Duket sikur jeni të përgatitur për çdo gjë, por në fakt nuk ndiheni gati që të përballoni
gjithçka me të cilën jeta ju përplas. Këto momente pasigurie shkaktojnë stres, zemërim
dhe vetëbesim të ulët. Ato reflektojnë paaftësinë për të ruajtur marrëdhëniet dhe për t‘i
rezistuar presionit social dhe të bashkëmoshatarëve.
Në jetë juve ju duhet të mendoni edhe për zgjedhjet që mund të ndikojnë në të ardhmen
tuaj.
Për arsyet e lartpërmendura, aftësitë për jetën janë të rëndësishme për të përballuar
sfidat e përditshme, si dhe ju ndihmojnë të planifikoni, mendoni dhe të merrni vendime
rreth karrierës suaj, më seriozisht dhe në mënyrë më të organizuar.
Kudo në botë dhe në Shqipëri vihet re se po ndryshon numri i pozicioneve të punës,
detyrat e kërkuara për këto pozicione po evoluojnë gjithnjë e më shumë, ndërkohë që
edhe punonjësit po i ndryshojnë shpesh pozicionet e tyre të punës. Prandaj aftësitë nuk u
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referohen më vetëm njohurive specifike për pozicionin e punës, por një bashkësie tiparesh të
nevojshme për t‘ia dalë mbanë në situatat e jetës dhe në ato pozicione pune që janë mjaft
të ndërlikuara.
Në botë dhe në Shqipëri, punëdhënësit raportojnë se i vlerësojnë shumë aftësitë e nevojshme
për këto pozicione pune të reja, të cilat nuk lidhen vetëm me njohuritë akademike dhe
aftësitë teknike bazë, por edhe aftësi njohëse të avancuara (përfshi këtu, të menduarit
kritik, efikasitetin dhe drejtimin) dhe një bashkësi të caktuar sjelljesh, qëndrimesh,
karakteristikash dhe vlerash (referuar kolektivisht si aftësi socio-emocionale), duke përfshirë,
ndër të tjera, sinqeritetin, punën në grup, përpikërinë dhe përgjegjësitë1. Aftësitë për jetën ju
përgatitin për të garuar, për të përballuar vështirësitë në punë, për të punuar mirë me të
tjerët dhe për t’iu përshtatur çdo mjedisi pune.
Në këtë broshurë do të mësoni më tepër rreth rëndësisë së aftësive për jetën dhe arsyeve
pse duhet të përvetësohen:

Koncepti pozitiv për veten
Aftësitë e komunikimit

Vetëkontrolli

Aftësitë sociale

Aftësitë e të menduarit

1. Banka Botërore, Mendimet dhe sjelljet në punë, 2016.
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Koncepti pozitiv
për veten
8

Koncepti për veten është imazhi që kemi për veten tonë. Është ajo çka ne
mendojmë se jemi dhe përfytyrimi që mendojmë se të tjerët kanë për ne. Ky imazh zhvillohet
në mënyra të ndryshme, por veçanërisht ndikohet nga ndërveprimet që kemi me njerëz të
rëndësishëm të jetës sonë2.
Ø Si i rrit koncepti pozitiv për veten mundësitë për punësim?
Koncepti pozitiv për veten na ndihmon që t’i shfrytëzojmë më mirë mundësitë dhe t’i
përballojmë më mirë refuzimet. Ai ndikon në mënyrën se si ne përshtatemi në vendin e
punës3, si sillemi me njerëzit dhe sa shumë arrijmë. Gjithashtu, ky koncept i bën të tjerët t’i
besojnë të menduarit dhe gjykimit tonë dhe na ofron mundësi që të krijojmë marrëdhënie
më të efektshme ndërpersonale dhe profesionale.
v (Komunikimi - aftësia për të komunikuar në mënyrë të efektshme me një sërë
njerëzish dhe të shprehësh e interpretosh ide.)
v (Aftësitë sociale - përfshijnë respektin, sjelljen e përshtatshme, empatinë, tolerancën,)
v (Aftësitë e të menduarit - zgjidhja e problemeve, të menduarit kritik dhe
vendimmarrja.)
v (Vetëkontrolli - kapaciteti për të mos rënë pre e vetëkënaqësisë, për të kontrolluar
impulset, menaxhuar kohën siç duhet, përqendruar vëmendjen dhe për të rregulluar
sjelljen.)
v (Koncepti pozitiv për veten - të qenit i vetëdijshëm mbi pikat e forta dhe potencialin:
a) emocional (vetëvlerësimi dhe vetëbesimi), b) social (sjellje e përshtatshme
vetjake) dhe c) njohës (i vetëdijshëm për pikat e forta dhe kapacitetet e veta.)
Për të nxitur një koncept pozitiv për veten, duhet të fokusohemi te:

1.1 Vetëvlerësimi
Është mënyra se si ne e shohim veten dhe mendojmë rreth saj. Ky përfytyrim (vlerësim) për
veten krijohet nga të gjitha përvojat dhe marrëdhëniet që kemi pasur dhe ndikon në pjesën
më të madhe të aspekteve të rëndësishme të jetës sonë, siç janë: sukseset, marrëdhëniet
dhe karriera.4
2. Cherry, K., Çfarë është koncepti për veten dhe si formohet?;Verywell Mind, 2018.
2. Cherry, K., Çfarë është koncepti për veten dhe si formohet?;Verywell Mind, 2018.
3. McGrath. E.,Vetëvlerësimi në punë.; Psikologjia Sot, 2001.
3. McGrath. E.,Vetëvlerësimi në punë.; Psikologjia Sot, 2001.
4. Kurrikula e shëndetit riprodhues të adoleshencës dhe aftësive për jetën të PATH, 2006, marrë nga: www.path.
azureedge.net/media/documents/CP_kenya_KARHP_curric_3-06.pdf
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Një vetëvlerësim i shëndetshëm na ndihmon:
¦

të kemi vetëbesim dhe të aftësohemi për t’u përballur me kritikat konstruktive;

¦

të ndihemi më mirë me veten dhe aftësitë tona;

¦

të mbrojmë besimet dhe idetë tona;

¦

të luftojmë për të arritur atë që duam;

¦

të përcaktojmë limitet personale;

¦

të krijojmë marrëdhënie të shëndetshme dhe mbështetëse;

¦

të ndërmarrim rreziqe të përllogaritura dhe të ndjekim pasionin tonë;

¦

të përdorim qasjen "Mund ta bëj".

Ø Pse punëdhënësit i vlerësojnë punonjësit që kanë një
vetëvlerësim të mirë?
Punëdhënësit duan të shohin pozitivitet dhe aftësi. Një vetëvlerësim i shëndetshëm do të na
ndihmonte që të bëheshim kandidati i preferuar për një pozicion të mirë pune. Përfytyroni
një intervistë pune në të cilën njerëzit punësohen jo vetëm në bazë të arsimit dhe përvojës,
por edhe nga niveli i vetëbesimit për ta kryer punën. Vetëvlerësimi do të na ndihmonte
edhe për t’i shfrytëzuar mundësitë e punës dhe për të arritur qëllimet tona. Një individ që
ka besim në vetvete, është gjithmonë drejtues dhe motivues. 5

Në shkollë bëjmë më shumë teori sesa
praktikë. Për të rritur vetëbesimin,
duhet praktikë.”
Gloria, 21 vjeç, Shkodër

4. Kurrikula e shëndetit riprodhues të adoleshencës dhe aftësive për jetën të PATH, 2006, marrë nga: www.path.
azureedge.net/media/documents/CP_kenya_KARHP_curric_3-06.pdf
5. Suksesi i karrierës për Newbies. Zhvillimi pozitiv i vetëvlerësimit në vendin e punës. Marrë nga: www.careersuccess-for-newbies.com/positive-self-esteem-development.html
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Mos e krahaso veten me asnjë në botë.
Nëse e bën, po fyen veten.”
(Bill Gates)

1.2 Vlera e të qenit vetvetja
Historia e jetës sonë tregon jo vetëm atë që na
ka ndodhur në të shkuarën, por edhe arsyet pse
ishte e rëndësishme ajo, ç’domethënie ka për atë
person, pra se kush do të bëhet dhe se çfarë do
të ndodh më tej. Ka shumë rëndësi që historinë
tonë ta ndajmë me të tjerët. Mënyra se si flasim
rreth ngjarjeve të jetës sonë, ndikon thellësisht në
personalitetin tonë. 6
Ndarja e historisë sonë me të tjerët na ndihmon:7
¦ të zbulojmë veten dhe të punojmë për ta
përmirësuar atë me kalimin e kohës;
¦

të gjejmë njerëz që na mbështetin;

¦

të frymëzojmë apo të ndihmojmë të
tjerët me histori të ngjashme;

¦

të pranohemi për atë që jemi dhe të
krijojmë marrëdhënie të sinqerta;

¦

të kuptojmë pikëpamje të ndryshme;

¦

të shfaqim pikat e forta personale.

6. Të jetosh emocionalisht rezistent. Efekti fuqizues i ndarjes së historisë suaj. Marrë nga: www.
emotionallyresilientliving.com/empowering-effect-sharing-story
7. Korpusi i Paqes. Manuali i aftësive për jetën, 2001.Marrë ngaat:www.files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/
library/M0063_lifeskillscomplete.pdf

12

Disa të rinj shikojnë dhe, kur vetë nuk
i kanë ato karakteristika të modelit, i
mendojnë si mangësi të tyre. Ekziston
frika se çfarë do të thonë të tjerët.”
Emiljano, 22 vjeç, Shkodër
13
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Vetëkontrolli
14

Sekreti i ecjes përpara qëndron
tek nisja.”
(Mark Twain)

Vetëkontrolli nënkupton zotërimin dhe kontrollimin e emocioneve, të fjalëve,
veprimeve, impulseve, dëshirave tona, si dhe përkushtimin për arritjen e qëllimeve.
Vetëkontrolli sjell përfitime në të gjitha llojet e situatave, duke filluar nga bankat e shkollës e
deri te vendi i punës, pasi na ndihmon që të arrijmë më tepër.Ata që menaxhojnë emocionet
dhe reagimet e tyre, shpesh kanë marrëdhënie të suksesshme profesionale dhe personale. 8
Vetëkontrolli na ndihmon:
¦

të ndiejmë një lloj realizimi kur arrijmë një qëllim;

¦

të gëzojmë besimin e të tjerëve;

¦

të ndihemi të sigurt kur përballemi me probleme të papritura;

¦

të lidhim dhe të ruajmë lehtësisht miqësitë tona;

¦

të kontrollojmë reagimet emocionale;

¦

të mënjanojmë ndjesinë e pafuqisë dhe të qenit shumë i varur nga të tjerët;

¦

të përmirësojmë vetëvlerësimin, forcën e brendshme dhe atë të vullnetit.

Ø Pse punëdhënësit e vlerësojnë vetëkontrollin?
Ushtrimi i vetëkontrollit në një vend pune mund të çojë në marrëdhënie më të shëndetshme
dhe produktive. Njerëzit që kanë vetëkontroll, mund t’i menaxhojnë më mirë situatat e
vështira në punë. Ata i kontrollojnë emocionet e mendimet e tyre dhe marrin kohën e
nevojshme për t’i analizuar më mirë problemet. Gjithashtu, ata e menaxhojnë më mirë
kohën, kanë performancë më të mirë dhe janë më të përqendruar gjatë orëve të punës. Ky
element është i rëndësishëm për një performancë të mirë.9
8. Aftësi që ju duhen.Vetëkontroll / Vetëzotërim. Marrë nga: www.skillsyouneed.com/ps/self-control.html
9. Graziadio Business Review. Vetëkontrolli në punë, 2013. Marrë nga: www.gbr.pepperdine.edu/2013/12/selfcontrol-at-work/
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Një qëndrim i vetëkontrolluar është i nevojshëm. Cilat raste tregojnë se kemi një vetëkontroll
të mirë?

2.1	Mbajtja e një qëndrimi pozitiv.
Kur dikush komunikon në mënyrë agresive dhe shmangëse, mund të hasë vështirësi në
menaxhimin e emocioneve ose sjelljeve dhe të provokojë reagime që mund të vënë në rrezik
marrëdhënien ose situatat. Këto stile komunikimi mund t’i kthejnë mundësitë pozitive në
rrethana dhe situata të pakëndshme.
Sulmi - Njerëzit agresivë në të folur mund të përdorin fjalë lënduese dhe nuk i marrin
në konsideratë mendimet dhe ndjenjat e të tjerëve. Për të kontrolluar komunikimin
agresiv, duhet të dëgjojmë në mënyrë aktive dhe të reflektojmë më shumë, të
jemi empatikë dhe të zgjedhim reagimet e duhura. Nga ana tjetër, përgjigjja ndaj
zemërimit, që është ajo çka shprehin gojarisht njerëzit agresivë, nuk na shërben për
asgjë. Ne duhet t’i bëjmë të ditur personit agresiv që jemi të gatshëm ta dëgjojmë
vetëm nëse qetësohet, në mënyrë që të flasim normalisht.10
Shmangia - Duke shpërfillur mendimet, ndjenjat, nevojat dhe dëshirat tona na mungon
respekti për veten. Ne duhet t’u afrohemi të tjerëve me më shumë vetëbesim dhe
t’i shprehim ndjenjat, përpara se të akumulohen dhe të kthehen në burim stresi e
dobësie. Duke shprehur mendimin tonë, të tjerët do të kuptojnë se ne e respektojmë
veten dhe i vlerësojmë mendimet dhe besimet tona. 11

Ø Si ndikojnë stilet e komunikimit në punën tonë?
Nëse shmangim komunikimin në punë, nuk i shprehim dot idetë tona, nuk i sfidojmë të tjerët
kur gabojnë, si dhe nuk i lejojmë njerëzit t’i njohin arritjet tona. Ky pasivitet nuk është një
stil komunikimi i përshtatshëm në vendin e punës. Ndërkohë agresiviteti i treguar përjashton
bashkëpunimin me të tjerët dhe mund të dëmtojë atmosferën e punës. Të gjithë pëlqejnë
të jenë pranë, të ndajnë vendin e punës dhe ngarkesën me dikë që është i drejtpërdrejtë, i
sinqertë, pranues, përgjegjës dhe spontan.

10. Aftësitë që ju duhen. Çfarë është agresioni? Marrë nga: www.skillsyouneed.com/ps/aggression.html
11. Korpusi i Paqes. Manuali i aftësive për jetën, 2001.
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2.2 Përdorimi i mesazheve korrekte
Ndihmon në shprehjen qartë të mendimeve dhe ndikon në shprehínë për të zgjidhur një
konflikt, duke treguar respekt.
Mesazhet korrekte na ndihmojnë:
¦

të ndihemi mirë për veten tonë dhe për të tjerët;

¦

të shprehim idetë dhe ndjenjat pozitive e negative në mënyrë të drejtpërdrejtë;

¦

të krijojmë respekt reciprok me të tjerët;

¦

të rritim vetëvlerësimin tonë dhe të ulim ankthin;

¦

të minimizojmë lëndimin e njerëzve të tjerë;

¦

të marrim vendime dhe të bëjmë zgjedhje të lira në jetë. 12

Ø Pse punëdhënësit e vlerësojnë komunikimin korrekt?
Duke qenë korrekt, në shumicën e rasteve, mund të arrijmë atë që duam. Një sjellje korrekte
mund të jetë arsyeja që të fitojmë në situata të ndryshme, pasi na ndihmon për të kuptuar
më mirë rrethanat, për të zgjedhur një gjuhë të përshtatshme, për të pasur besim në vetvete
dhe për t’u fokusuar te gjërat më të rëndësishme. 13

Zakonisht të rinjtë paguhen më pak se puna që
bëjnë. Nuk duhet të kemi frikë për të kërkuar. Ka
persona që kanë frikë të flasin. Unë kam filluar
punë në moshën 19-vjeçare në një butik. Ngaqë
transmetova besim tek punëdhënësja, shumë
shpejt ajo më ofroi rolin e menaxheres së butikut.”
Xhenisa, 22 vjeç, Shkodër.
12. Kurrikula e shëndetit riprodhues të adoleshencës dhe aftësive jetësore të PATH, 2006.
13. Manuali i Paketës së Mjeteve të Punësimit të Veteranëve. Mësoni të komunikoni në mënyrë të sigurt në punë.
Marrë nga: www.va.gov/vetsinworkplace, 2013.

17

18

2.3	Menaxhimi i problemeve në grup

Nënkupton bashkimin e të gjitha aftësive vendimmarrëse dhe opinioneve, për të zgjidhur një
problem të përbashkët. 14
Menaxhimi i problemeve në grup na ndihmon:
¦

të rritim vetëbesimin;

¦

të krijojmë mënyra të ndryshme të menduari;

¦

të sjellim anëtarët e ekipit më pranë njëri-tjetrit;

¦

të krijojmë marrëdhënie të mira dhe atmosferë sociale miqësore;

¦

të mësojmë të respektojmë ndryshimet;

¦

të krijojmë aftësi për zgjidhjen e problemeve;

¦

të përmirësojmë shprehínë tonë për të komunikuar në grupe;

14. Korpusi i Paqes. Manuali i Aftësive për Jetën, 2001.

19

Ø Pse punëdhënësit e vlerësojnë këtë aftësi?
Mosdhënia e kontributit në zgjidhjen e problemeve në grup nuk parapëlqehet në mjedisin
e punës. Ky qëndrim mund të bëjë që kolegët të mos ju besojnë dhe t’ju konsiderojnë
si jomiqësorë. Puna e përbashkët me kolegët është çelësi i suksesit e i rritjes, si dhe na
ndihmon për të mësuar më shumë dhe për të zbuluar ide të reja.

Çdo mposhtje, çdo thyerje zemre, çdo
humbje përmban farën e vet, mësimin e
vet se si të përmirësosh performancën
tënde herën tjetër.”
(Malkom X)

20
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Aftësitë sociale

Aftësitë sociale janë sjellje dhe forma të tjera komunikimi të nevojshme për
të krijuar dhe ruajtur marrëdhëniet. Për të qenë të pavarur, pikësëpari, duhet të jemi
të aftë t‘ia dalim mbanë në situata sociale që përfshijnë aftësi për jetën e përditshme
të tilla, si: thyerja e akullit në biseda, krijimi i miqësive ose menaxhimi i bullizmit në
mënyrë efikase.15
Aftësitë sociale na ndihmojnë:
¦

të rritim mirëqenien sociale;

¦

të bashkëpunojmë dhe të komunikojmë me të tjerët;

¦

të menaxhojmë situata stresuese dhe të zgjidhim konflikte në mënyrën e duhur;

¦

të krijojmë një karakter të fortë dhe miqësor;

¦

të jemi të ndjeshëm dhe empatikë;

¦

të krijojmë besim;

¦

të jemi tolerantë;

¦

të reagojmë në mënyra të përshtatshme sociale dhe joagresive.16

Ø Pse punëdhënësit i vlerësojnë aftësitë sociale?
Aftësitë sociale janë të rëndësishme në tregun e punës për shkak të nevojës për bashkëpunim.
Ato janë ndër cilësitë personale më të rëndësishme dhe vazhdojnë ende të jenë çelësi për
t‘u sjellë mirë me të tjerët. Pothuajse çdo pozicion pune kërkon aftësi të mira sociale. Nëse
do të punojmë në një ekip, duhet të kemi marrëdhënie të mira me të tjerët. Nëse do të
punojmë drejtpërdrejtë me klientët, duhet të dëgjojmë me vëmendje atë që ata thonë.17
Aftësitë sociale lidhen me disa faktorë, si:

15. Aftësi që ju duhen. Cilat janë aftësitë sociale? Marrë nga: www.skillsyouneed.com/ips/social-skills.html
16. Shoqata Kombëtare e Psikologëve të Shkollës. Aftësitë sociale: promovimi i sjelljes pozitive, Suksesi Akademik
dhe Siguria në shkollë, 2002. Marrë nga: www.hcps.org/departments/docs/studentservices/psychology/
socialskills_rk.pdf
17. Gazeta Harvard. Aftësi të forta sociale shumë të vlefshme për punëdhënësit, 2017.
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3.1 mënyra e sjelljes dhe e reagimit në
situata agresive dhe pasive.
si individë, shpesh vishemi, shfaqemi, komunikojmë dhe e shprehim veten tonë në mënyra të
ndryshme. Mënyra se si i përcjellim mendimet te të tjerët, ndikon te marrëdhëniet tona dhe
mbështetja sociale. 18

pAsiV

·

KOrreKt

AGresiV

Komunikimi korrekt - na lejon të shprehim ndjenjat, besimet dhe opinionet tona
në mënyrë të tillë që respekton dhe nuk cenon të drejtat e të tjerëve. Komunikuesit
korrektë përdorin veprime dhe fjalë për të shprehur kufijtë e tyre në mënyrë më
të qetë. Kur komunikojmë në mënyrë korrekte, sjellja jonë nuk është kërcënuese
e gjykuese dhe ne marrim përgjegjësi për veprimet tona. Kjo gjë na ndihmon të
krijojmë lidhje të sinqerta me të tjerët, me më pak ankth dhe mëri. Gjithashtu, na
ndihmon që të kemi më shumë kontroll për jetën tonë dhe të zvogëlojmë ndjenjën e
të qenit të pafuqishëm. 19
Disa avantazhe të komunikimit korrekt
Komunikimi korrekt na ndihmon:
•

të arrijmë qëllimet tona;

•

të mos keqpërdoremi nga të tjerët;

•

të ruajmë vetëkontrollin;

•

të marrim më tepër kënaqësi në vendin e punës;

•

të përfitojmë një reagim pozitiv nga sjellja korrekte në vendin e punës.

18. instituti “Better You”.stili i Komunikimit, 2018. Marrë nga www.thebetteryouinstitute.com/2017/11/21/
communication-style/
19. Korpusi i paqes. Manuali i Aftësive për punë, 2001.

24

·

Komunikimi agresiv – Shpesh njerëzit e ngatërrojnë korrektësinë me agresivitetin.
Agresiviteti nuk përfshin respektin për të tjerët dhe injoron nevojat, ndjenjat,
opinionet dhe idetë e të gjithëve, duke rrezikuar në këtë mënyrë sigurinë e të tjerëve.
Kur komunikojmë në mënyrë agresive, nuk mundësojmë një zgjidhje për problemet
apo konfliktet tona; mund të përfundojë në përkeqësimin e marrëdhenieve tona
sociale, duke i bërë të tjerët të reagojnë më ashpër ndaj nesh. Kjo gjë mund të
zvogëlojë mundësitë për mbështetje sociale dhe marrëdhënie të shëndetshme. 20
Cilat janë disa nga karakteristikat e komunikuesit agresivë?
Zakonisht ata:
•

shprehin mendimet në mënyrë të tillë që i frikëson të tjerët;

•

cenojnë të drejtat e të tjerëve;

•

nuk marrin parasysh pikëpamjet e të tjerëve;

•

lëndojnë ndjenjat e të tjerëve;

•

përcjellin reagime të pakëndshme.

Komunikimi pasiv është ai lloj komunikimi sipas të cilit dikush reagon pasivisht ndaj
situatave, duke shmangur nevojën për të shprehur ndjenjat. Kur ne u frikësohemi
konflikteve, shpesh shmangim dhënien e opinioneve dhe tregohemi pasivë. Mirëpo
komunikimi pasiv mund të na privojë nga socializimi dhe krijimi i marrëdhënieve
të ndërsjella. Kjo sjellje na çon në vetizolim dhe na bën të ndihemi sikur nuk kemi
mbështetje sociale.
Cilat janë disa nga karakteristikat e komunikuesit pasivë?
Zakonisht ata:
•

kanë një gjuhë trupi që mund të përfshijë mbulimin e gojës, shikimin
poshtë, shmangien e kontaktit me sy dhe krahët e kryqëzuar;

•

reflektojnë vetëvlerësim të ulët;

•

nuk janë të pranishëm në situata në grup;

•

nuk i shprehin mendimet apo ndjenjat;

•

lënë të tjerët që të marrin përgjegjësi dhe vendime për ta;

•

ndihen inferiorë përballë të tjerëve;

•

tërheqin përvoja miqësore negative.

20. Kurrikula e Shëndetit riprodhues të adoleshencës dhe aftësive jetësore të PATH-it, 2006.
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Ø Çfarë vlerësojnë më tepër punëdhënësit?
Sjellja korrekte në vendin e punës shpesh sjell reagime pozitive. Punëdhënësit presin të
identifikojnë një qëndrim korrekt te punonjësit e tyre. Ky qëndrim është i rëndësishëm,
pasi ndikon drejtpërdrejt në mënyrën e komunikimit dhe të ndërveprimit tuaj me të tjerët.
Gjithashtu, ju ndihmon të krijoni marrëdhënie të mira dhe të mendoni e reflektoni në mënyrë
të qartë.

Familja më shikon si burim informacioni
dhe ajo që unë them, merret shumë
për bazë. Aftësitë për jetën më kanë
ndihmuar shumë.”
Gloria, 21 vjeç, Shkodër

Kur flas me motrat, mendohem dy
herë para se të flas, pasi në familje
më kanë mua si model dhe jam
motivuese për to.”
Xhenisa, 22 vjeç, Shkodër

26

Jeta jonë fillon të mbarojë ditën kur
heshtim përballë gjërave që kanë rëndësi.
Martin Luther King Jr
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3.2 Përdorimi i drogës dhe i alkoolit.
Përdorimi i substancave të tilla mund të shkaktojë probleme te të rinjtë.Ata mund të krijojnë
ose përkeqësojnë problemet e shëndetit mendor dhe fizik, promovojnë marrëdhënie jo të
mira mes moshatarëve, krijojnë aksidente dhe shtojnë stresin në familje.Të rinjtë përdorues
mund të kenë probleme të ndryshme gjatë jetës, si: varësia nga substancat, vështirësitë
sociale dhe financiare. Abuzimi me substancat është një model i dëmshëm i përdorimit të
duhanit, alkoolit, drogave të paligjshme dhe barnave me recetë, të cilat çojnë në dëmtim
ose gjendje të dëshpëruar. 21
Pse të rinjtë abuzojnë me drogat dhe alkoolin? 22
Janë disa faktorë që ndikojnë në një situatë të tillë:
¦ Presioni nga shokët; mund t’i provojmë ato, pasi duam të përshtatemi me shokët
apo grupe të caktuara; frika se mos dukemi të “dobët” para shokëve;
¦

Ndihen të pasigurt ose kanë mungesë vetëvlerësimi;

¦

Besojmë se na bën të dukemi të rritur;

¦

Ndikimi mediatik;

¦

Arratisje për t’iu shmangur tensioneve të adoleshencës;

¦ Mjedisi familjar apo komuniteti: jetesa me prindër që përdorin drogë apo prania
e drogave në komunitetin ku jetojmë a punojmë.

Ø Si ndikon përdorimi i alkoolit dhe i drogave në punën tonë?
Politikat e alkoolit dhe të drogës në vendin e punës përcaktojnë rregullat e punëdhënësit për
mospërdorimin e drogave dhe alkoolit gjatë punës. Është i ndaluar rreptësisht përdorimi i
drogës dhe i alkoolit në vendin e punës. Punonjësit janë të detyruar të kujdesen në mënyrë
të përgjegjshme për sigurinë dhe shëndetin e tyre, si dhe të mos rrezikojnë sigurinë e të
tjerëve. Efektet e alkoolit dhe të drogave ndikojnë shumë në sjelljen tonë në punë. Nëse
përdorimi i drogave dhe i alkoolit ndikon në shprehínë e një personi për të kontrolluar
veten dhe sjell rrezik lëndimi, sëmundjeje dhe paaftësie për të performuar siç duhet, atëherë
21. Instituti Kombëtar për Abuzimin me Alkoolin dhe Alkoolizmin. Vështrim i përgjithshëm i konsumit të alkoolit,
2017. Marrë nga: www.niaaa.nih.gov/overview-alcohol-consumption
22. Instituti për Kërkime Sociale Universiteti i Miçiganit. Monitorimi i së Ardhmes. Zbulimet kryesore për
përdorimin e drogës tek adoleshentët, 2019. Marrë nga: www.cdn.ymaws.com/www.fadaa.org/resource/resmgr/
files/resource_center/mtf-overview2019.pdf
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kjo gjë kthehet në një problem. Duke qenë nën efektin e drogave/alkoolit, ne mund të sillemi
në mënyrë joprofesionale në situatat e punës, për rrjedhojë dëmtojmë performancën dhe
marrëdhëniet tona. 23

3.3	Të kuptuarit e adoleshencës.
Ndërmjet fëmijërisë dhe moshës madhore përjetojmë një fazë kalimtare: adoleshencën. Në
këtë periudhë të jetës nuk jemi më fëmijë, por nuk jemi as të rritur.Trupi ynë ndryshon shpejt
dhe ne përjetojmë ndryshime domethënëse fizike, psikologjike dhe shpirtërore. Përgjatë
viteve të adoleshencës (10-19 vjeç) duhet të mësojmë të vendosim prioritetet, përgjegjësitë
dhe të krijojmë marrëdhëniet tona.24 Në këtë periudhë na mundojnë25 probleme të tilla, si:
¦ mungesa e informacionit rreth ndryshimeve fizike që ndodhin në trupin tonë;
¦ mungesa e informacionit rreth seksit dhe seksualitetit;
¦ mbështetja e pamjaftueshme nga familja;
¦ nevoja e madhe për siguri dhe mbështetje;
¦ mungesa ose papërshtatshmëria e kurrikulës rreth çështjeve të shëndetit të
adoleshentëve;
¦ mungesa e mundësive për argëtim, krijimtari dhe punësim;
¦ vetëvlerësimi i ulët, ndrydhja sociale, presioni dhe depresioni;
¦ problemet menstruale dhe të seksit të hershëm të pambrojtur;
¦ problemet shëndetësore që lidhen me çrregullimet e të ngrënit, kequshqyerjen dhe
aneminë;
¦ kalimi nga varësia në pavarësi.

23. Qendra Kanadeze për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë. Përdorimi i Substancave në vendin e punës, 2005.
Marrë nga: www.ccohs.ca/
24. Instituti për shëndetin riprodhues. Trupi im në ndryshim: Vetëdija rreth Fertilitetit tek të rinjtë, 2003. Marrë
nga: www.irh.org/resource-library/my-changing-body-body-literacy-fertility-awareness-for-young-people-2ndedition/
25. Qendra për shëndetin e Adoleshntëve në shkollën John Hopkins Bloomberg të Shëndetit Publik. Shpjegimi i
viteve të adoleshencës. Një udhëzues për një zhvillim të shëndetshëm të adoleshencës, 2009. Marrë nga: www.
jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-adolescent-health/_includes/_pre-redesign/Interactive%20
Guide.pdf
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Çfarë ju duhet më së shumti në këtë periudhë?
¦ Udhëheqja e duhur prindërore dhe edukatorë këshillues;
¦ Mjedisi i sigurt, i padëmshëm dhe mbështetës;
¦ Informacione rreth ndryshimeve me të cilat do të përballesh çdo ditë;
¦ Mundësitë për argëtim, krijim dhe punësim.

v Rregullorja për moshën e punës për të rinjtë
Ekzistojnë ligje dhe rregullore të cilat përcaktojnë moshën ligjore të të rinjve për të punuar.
Këto dokumente ligjore sigurojnë që ata të mos bëjnë punë që rrezikojnë apo dëmtojnë
shëndetin e tyre dhe garantojnë se fokusi i tyre mbetet arsimi. Për fëmijët që janë nën 16
vjeç, puna është e ndaluar.Të rinjtë e kësaj moshe mund të angazhohen në kurse profesionale,
në të cilat njihen me praktikat e punës me kohë të pjesshme dhe mësojnë më mirë rreth
profesioneve që kanë zgjedhur. Ndërkaq, 16-vjeçarët mund të punësohen pa kufizime oraresh
në çdo vend pune që nuk është i rrezikshëm për ta. Sapo mbushin 18 vjeç, të rinjtë janë të lirë
të zgjedhin çdo mundësi punësimi që u pëlqen.26

26. Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë Nr. 7961/1995, i ndryshuar për herë të fundit me ligjin Nr. 136/2015; §22
i ligjit Nr. 10347/2010 për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve.

30

Këto sesione më kanë mësuar shumë
në disa aspekte, si p.sh.: nxitja e
bashkëpunimit me njëri – tjetrin, aftësitë
komunikuese apo rritja e besimit tek
vetja. Por ajo që do të veçoja, është
zhvillimi i disa aftësive praktike që
lidhen me menaxhimin e mirë të parasë
dhe investimin e saj.
Artenis, 18 vjeç, Cërrik
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3.4 Kujdesi për trupin dhe mendjen.
Kujdesi i duhur për veten është jetik për mirëqenien dhe suksesin tonë. Shëndeti fizik,
shpirtëror dhe emocional janë të lidhur dhe mbështetin njëri-tjetrin. Nëse kujdesemi për të
gjitha aspektet e trupit tonë, mund të kemi mirëqenie më të lartë.27
Kujdesi për veten na ndihmon:28
¦ të ulim nivelin e stresit;
¦ të përqendrohemi në realizmin e detyrave të përditshme;
¦ të rritim lumturinë personale;
¦ të kemi zemër, trup dhe mendje më të fortë;
¦ të rritim cilësinë dhe pritshmëritë e jetës;
¦ të kemi vetëvlerësim pozitiv;
¦ të njihemi më lehtë me njerëz të rinj dhe të socializohemi.
Si ndikon në punën tonë kujdesi për trupin apo mendjen?
Çdo lloj pune kërkon të jemi të shëndetshëm jo vetëm fizikisht, por edhe mendërisht e
emocionalisht. Puna kërkon devotshmërinë dhe vëmendjen tonë të plotë. Një mënyrë jetese
e shëndetshme dhe aktive na ndihmon të performojmë më mirë dhe të jemi më produktiv
dhe efikas në punë. Një person i shëndetshëm është më pozitiv dhe nuk stresohet lehtë; është
një punonjës më konkurrues dhe i efektshëm.

3.5 Të kuptuarit e seksualitetit.
Seksualiteti është procesi i vazhdimësisë së jetës, pra është aftësia për t‘u riprodhuar. Ai
përfshin qëndrime dhe sjellje që i bëjnë marrëdhëniet seksuale të shëndetshme, si fizikisht
edhe emocionalisht. Gjatë viteve të adoleshencës ndryshojnë si trupi ashtu edhe ndjenjat.29

27. Aftësitë që ju duhen. Kujdesi për trupin tuaj. Marrë nga: www.skillsyouneed.com/ps/healthy-body.html
28. Qendra për Shëndetin e Adoleshentëve pranë Shkollës së Shëndetit Publik John Hopkins Bloomberg. Shpjegimi
i viteve të adoleshencës. Një udhëzues drejt zhvillim shëndetësor të adoleshentëve, 2009. Marrë nga: www.jhsph.
edu/research/centers-and-institutes/center-for-adolescent-health/_includes/_pre-redesign/Interactive%20Guide.
pdf
29. Kurrikula e Shëndetit Riprodhues dhe Aftësive për Jetën të Adoleshentëve e PATH—it, 2006.
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Seksualiteti është shumë më tepër se sa ndjenjat seksuale dhe raporti seksual. Ai ndikon në
identitetin seksual të një personi, që mund të formohet nga mjedisi social ndaj të cilit ai
person ekspozohet.
Ndjenjat që mund të kemi për seksualitetin, janë:
¦ frika dhe zhgënjimi;
¦

		

pasiguria;
¦

			

sikleti;
¦

			

hutimi;
¦

					

turpi;
¦

faji;

						
						

¦

kurioziteti;
¦

kënaqësia apo krenaria.

Me çfarë mund të përballemi?
•

Mungesën e informacionit – në shkollë apo në shtëpi nuk na mësojnë se çfarë është
seksualiteti.

•

Informacionin e gabuar – informacionin e marrim nga miqtë, motrat a vëllezërit më të
mëdhenj, muzika dhe revistat, të cilat mund të na çorientojnë dhe të na ngatërrojnë.

•

Portretizimin e seksit si romantik dhe pa probleme në këto burime, në të cilat duket sikur
ky veprim thjesht ndodh, pa biseduar nëse duhet apo jo të kryejmë seks.

•

Diskutimet e rralla nëse duhet të përdorim prezervativ apo jo dhe rrezikun e marrjes
së infeksioneve seksualisht të transmetueshme apo shtatzënisë së padëshiruar.

Pasojat e sjelljeve seksuale të pambrojtura:30
•

Shtatzëni e paplanifikuar;

•

Infeksione seksualisht të transmetueshme, përfshirë edhe HIV-in;

•

Braktisja e shkollës;

•

Mosarritja e qëllimeve dhe humbja e mundësive për të ardhmen;

•

Rënia e vetëvlerësimit për shkak të ndjenjës së fajit dhe rënia e reputacionit.

30. Rrjeti Act Youth. Shëndeti seksual. Marrë nga: www.actforyouth.net/sexual_health/community/adulthood/life.
cfm
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3.6 Empatia

Është shprehia për të kuptuar ndjenjat dhe këndvështrimet e një personi tjetër. Është cilësi
dhe virtyt. Personat empatikë mund ta vendosin veten në vendin e të tjerëve.
Empatia na ndihmon:
¦ të lidhemi emocionalisht me të tjerët;
¦ të kuptojmë mendimet dhe ndjenjat tona;
¦ të shfaqim pranim, kujdes dhe mirësi ndaj të tjerëve;
¦ të shprehim emocionet së bashku;
¦ të jemi të disponueshëm për të dëgjuar dhe për të mbështetur të tjerët;
¦ të krijojmë marrëdhënie besimi;
¦ të jemi të mëshirshëm.

Ø Pse e vlerësojnë empatinë punëdhënësit?
Empatia është një shprehí e rëndësishme për karrierë të suksesshme. Ajo përmirëson
komunikimin tonë me të tjerët dhe performancën në grup. Gjithashtu, na ndihmon të krijojmë
marrëdhënie të mira në punë, t’i kuptojmë më mirë bashkëpunëtorët dhe t’u ofrojmë
ndihmë dhe mbështetje emocionale. Nëse jemi empatikë, mund t’i ndihmojmë kolegët të
përmirësohen dhe ta bëjmë më të këndshëm vendin e punës.31

31. Smart Business. Rëndësia e empatisë në vendin e punës, 2012 .Marrë nga: www.sbnonline.com/article/theimportance-of-empathy-in-the-workplace/
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Gjëja më e rëndësishme në komunikim
është të dëgjosh atë që nuk thuhet.”

Aftësitë komunikuese

janë shprehítë që përdorim kur japim dhe marrim
informacione të ndryshme. Ne komunikojmë për të zbuluar, për të krijuar marrëdhënie me
të tjerët, për të ndihmuar dhe për të bindur.Aftësitë komunikuese na ndihmojnë të shprehemi
dhe t’i kuptojmë të tjerët. Shumica e problemeve në jetën tonë personale dhe profesionale
mund të zgjidhen nëse gjithçka komunikohet qartësisht. Aftësitë komunikuese efikase janë
element vendimtar në karrierën dhe jetën tonë personale.32

Komunikimi pozitiv na ndihmon:33
¦ të flasim dhe të bisedojmë lehtësisht me të tjerët;
¦ të krijojmë marrëdhënie të mira dhe të sillemi në mënyrë të barabartë me të tjerët;
¦ të krijojmë respekt në biznes dhe në jetën sociale;
¦ të rritim vetëvlerësimin dhe të kemi personalitet të mirë;
¦ të shprehemi lirshëm;
¦ të ndikojmë tek individë apo grupe të ndryshme sociale;
¦ të ruajmë vetëkontrollin;
¦ të negociojmë më mirë me të tjerët.

Këshilla për një komunikim të mirë
Për të pasur një komunikim të mirë duhet:

E të jemi dëgjues të mirë – Kështu mund të kuptojmë më mirë se çfarë po thotë personi
tjetër, për t’iu përgjigjur më pas në mënyrën e duhur.

E të përdorim gjuhën e trupit – Një kontakt i shtendosur me sy, gjestet me duar dhe një
ton miqësor do t’i nxitnin të tjerët për të na folur hapur.

32. Korpusi i Paqes. Manuaki i Aftësive për Jetën, 2001.
33. MTD Training Academy. Aftësitë e Komunkimit Efektiv. Marrë nga: www.promeng.eu/downloads/trainingmaterials/ebooks/soft-skills/effective-communication-skills.pdf
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flasim qartë dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë, pavarësisht nëse komunikojmë
personalisht, në telefon apo me email. Nëse nuk jemi të qartë, dëgjuesi do ta ketë të
vështirë që të na kuptojë se çfarë duam konkretisht.

E të

E të përdorim ton miqësor për t’i nxitur të tjerët të përfshihen në biseda të hapura. Në
të gjitha komunikimet tona është e rëndësishme të jemi të sjellshëm.

E të shfaqim besim për të treguar se besojmë në atë që themi.
E të shfaqim empati, që do të thotë se mund t’i kuptojmë emocionet e të tjerëve dhe t’i
ndajmë ato së bashku.

E të tregojmë respekt – njerëzit do të jenë më të hapur të komunikojnë me ne nëse i
respektojmë idetë e tyre.

E të shfaqim entuziazëm, i cili na ndihmon të marrim reagime pozitive.
Ø Pse i vlerësojnë punëdhënësit aftësitë komunikuese?
Aftësitë e mira komunikuese janë shumë të rëndësishme për një punëdhënës. Një karrierë
e suksesshme kërkon aftësi të mira komunikuese. Për t’u integruar sa më lehtë në një vend
pune, duhet t’i diskutojmë problemet, të kërkojmë informacione, të ndërveprojmë me të
tjerët, të kuptojmë nevojat e të tjerëve rrotull nesh. Për shembull, gjatë një interviste pune,
punëdhënësve u bën përshtypje ai kandidat që u përgjigjet pyetjeve sa më thjesht dhe qartë,
duke treguar kështu se po dëgjon dhe ndan informacione dhe ide.34

34. Instituti i Financës së Korporatës. Komunikimi.Transferimi i informacionit për të kuptuar më mirë .Marrë nga
: www.corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/soft-skills/communication/
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Unë kam hapur biznesin tim si bletërritës. Në shkollë
nuk marrim informacion të mjaftueshëm për t’u
prezantuar në një takim pune apo të japim një
intervistë pune. Gjithashtu, kemi shumë pak njohuri mbi
sipërmarrjen. Trajnimet për jetën na kanë ndihmuar
shumë që të marrim vendimin për të qenë pjesëmarrës
në konkursin për idenë e biznesit. Këto trajnime
më kanë ndihmuar që të rrit edhe aftësitë e mia
komunikuese.” Ani,19 vjeç, Elbasan
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Të menduarit

janë aftësi që mund t’i përdorim për të kuptuar informacione të
ndërlikuara dhe për të gjetur zgjidhje, kur hasim probleme të panjohura, pasiguri, pyetje
apo dilema.Ato përmirësojnë qëndrimet tona këmbëngulëse, vetëmonitoruese, duke na bërë
mendjehapur dhe fleksibël. Aftësitë e të menduarit na ndihmojnë të gjejmë shpjegime, të
marrim vendime dhe të kemi performancë të mirë në punë.35
Ø Pse i vlerësojnë punëdhënësit aftësitë e të menduarit?
Sot më shumë se kurrë, aftësitë e të menduarit janë thelbësore në vendin e punës. Pozicionet
e punës që kërkojnë kryesisht aftësi bazë për një punë rutinë, janë pakësuar që prej viteve
‘80, ndërkohë që janë rritur pozicionet e punës që kërkojnë aftësi analitike.36 Punëdhënësit
preferojnë kandidatët që vlerësojnë situatën duke përdorur mendimin logjik dhe ofrojnë
zgjidhjen më të mirë. Punonjësit që reflektojnë të menduarit logjik e analitik, kanë mundësi
më të mira profesionale dhe marrin pagesa më të larta. Të gjitha vendet e punës kërkojnë
që punonjësi t’i ketë të zhvilluara aftësitë e të menduarit.37
Aftësitë e të menduarit përdoren në situata të ndryshme ndaj të cilave të rinjtë duhet të
reagojnë. Për këtë ka shumë rëndësi:
36. Aedo dhe të tjerët, 2013.
37. Shoqata e Kolegjeve dhe Universiteteve Amerikane. Duhet më shumë se një fushë: Prioritetet e punëdhënësit
për të nxënit në kolegj dhe suksesin e studenteve, 2013. Marrë nga: www.aacu.org/sites/default/files/files/
LEAP/2013_EmployerSurvey.pdf
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5.1 Përcaktimi i qëllimeve.
Një qëllim është diçka që doni të arrini apo realizoni, p.sh.: mund të jetë diçka që duhet bërë
ose duhet pasur, apo një vend ku duhet shkuar. Qëllimet na nxitin për të pasur sukses në
projektet tona.
Aftësia e përcaktimit të qëllimeve na ndihmon:
¦ të përqendrojmë përpjekjet tona;
¦ të kuptojmë pikat tona të forta dhe të dobëta;
¦ të qartësojmë idetë dhe të vendosim prioritetet;
¦ të përcaktojmë realitetet dhe t'i ndajmë ato nga dëshirat tona;
¦ të marrim përgjegjësinë për veten dhe të përmirësojmë marrjen e vendimeve;
¦ të marrim në dorë jetën tonë.

Ø Pse e vlerësojnë punëdhënësit këtë aftësi?
Përcaktimi i qëllimeve është shumë i rëndësishëm, veçanërisht në vendin e punës. Ne vendosim
çfarë duam të arrijmë, duke përcaktuar qartësisht qëllimet tona. Vendosja e qëllimeve të
forta tregon një karakter të fortë dhe kthjelltësi në të menduar.

Unë kam disa vite që punoj në shitjen e telefonave
të përdorur. Para se të frekuentoja projektin, jam
futur në konflikt me njerëz të caktuar, për shkak të
problemeve me dhënien e lekëve në kohën e duhur.
Pasi kam ndjekur aftësimin për jetën dhe kam
mësuar më shumë mbi komunikimin dhe negocimin,
kam pasur shumë pak ose aspak raste konflikti me
klientët. Tani kam mësuar të jem i duruar dhe të
kërkoj gjërat e mia në mënyrën e duhur.”
Ernel, 18 vjeç, Cërrik.
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5.2 Marrja e vendimeve.
Vendimmarrja është një zgjedhje që bëjmë ndërmjet opsioneve të ndryshme. Të gjithë
marrim vendime çdo ditë, përgjatë gjithë jetës, dhe disa prej tyre janë të atilla që mund të
ndikojnë në pjesën tjetër të jetës sonë.38
Aftësia vendimmarrëse na ndihmon:
¦ të ndihemi të sigurt, të përgjegjshëm dhe të lumtur;
¦ të menaxhojmë më mirë stresin;
¦ të zgjedhim mjedisin dhe miqtë e duhur.

Ø Pse e vlerësojnë punëdhënësit aftësinë vendimmarrëse?
Çdo vend pune përfshin disa nivele vendimmarrjeje individuale. Vendimmarrjet që sjellin
rezultate të suksesshme në punën tonë, na ndihmojnë që të krijojmë përshtypje të mirë dhe
të dukemi efektivë. Eprorët vlerësojnë punonjësit që janë vendimmarrës të mirë, pasi kjo u
jep atyre liri të përqendrohen në trajnime apo aspekte të tjera të punës.39

38. Korpusi i Paqes. Manuali i Aftësive për Jetën, 2001.
39. Kokemuller, N., Rëndësia e Vendimmarrjes & Asertiviteti në vendin e punës. Marrë nga:www./work.chron.com/
importance-decision-making-assertiveness-workplace-2651.html
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5.3 Ndjenjat e tërheqjes
Tregojnë se na pëlqen dikush. Tërheqja është një ndjenjë e natyrshme, por mënyra se si
reagojmë është zgjedhja jonë.40
Ndjenjat e tërheqjes na ndihmojnë:
¦ të forcojmë miqësitë e ngushta;
¦ të përjetojmë ndjenja përkatësie dhe partneriteti;
¦ të krijojmë mirëkuptim të ndërsjellë;
¦ të forcojmë lidhjen dhe empatinë.
Si ta bëjmë marrëdhënien sa më përmbushëse?
Janë disa mënyra për ta bërë këtë, konkretisht:

E Të marrim dhe të japim. Një marrëdhënie e shëndetshme ka të bëjë me të dy personat,
jo me sa mund të marrë (apo japë) njëri nga tjetri.

dëgjojmë dhe të mbështetim. Nëse dy persona ndiejnë për njëri-tjetrin, ofrojnë
mbështetjen e nevojshme.

E Të

nënkupton ta vlerësojmë tjetrin dhe ta trajtojmë atë siç e meriton,
edhe nëse është ndryshe nga ne.

E Të respektojmë -

E Të jemi të përgjegjshëm - nënkupton që të tjerët mund të varen apo të mbështeten te
ne, sepse ne e mbajmë fjalën e dhënë dhe jemi të aftë të dallojmë të drejtën nga e
gabuara.

E Të tregojmë mirëkuptim - nënkupton që ta vëmë veten në vendin e të tjerëve, për ta
parë jetën nga këndvështrimi i tyre.

E Të bashkëpunojmë - përfshin gatishmërinë për të punuar me dikë, për të qenë në një
marrëdhënie dhe për ta mbështetur atë.

E Te kujdesemi - nënkupton ndjenjën e dashurisë apo të pëlqimit që kemi ndaj dikujt
dhe dëshirën për ta mbrojtur atë.

40. Kurrikula e Shëndetit Riprodhues të Adoleshentëve dhe e Aftësive për Jetën e PATH-it, 2006.
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Ø Pse e vlerësojnë punëdhënësit këtë aftësi?
Punëdhënësit e vlerësojnë shumë ambientin pozitiv të punës. Atyre u pëlqen të shikojnë që
punonjësit krijojnë shoqëri dhe përfitojnë nga aftësia krijuese e ekipit. Nëse miqësitë në
vendin e punës trajtohen me kujdes, mund të sjellin mbështetje shoqërore, e cila ul stresin.
Miqësi të tilla mund të zhvillohen deri në partneritete të vlefshme.41

5.4 Zgjidhja e problemeve
është gjetja e zgjidhjeve të problemeve të lehta ose të vështira dhe ka të bëjë me mënyrën
e perceptimit, të menduarit dhe të kuptuarit.42
Aftësia e zgjidhjes së problemeve na ndihmon:
¦ të ndërmarrim rreziqe të përllogaritura – një rrezik mund të nënkuptojë kapërcimin e
një frike, të menduarit jashtë kornizave ose thjesht marrjen e një vendimi të vështirë,
i cili për momentin mund të duket i paqartë.

41. Harvard business Review. Miqtë në punë na bëjnë më produktivë, 2017. Marrë nga: www.hbr.org/2017/05/
work-friends-make-us-more-productive-except-when-they-stress-us-out
42. Faqet e internetit të Universitetit Indiana State University.Vendimmarrja dhe zgjidhja e problemeve në grupe.
Marrë nga: www.kell.indstate.edu/public-comm-intro/chapter/8-6-decision-making-and-problem-solving-ingroups/
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¦ të jemi të përshtatshëm dhe fleksibël – të kuptojmë qartësisht se problemet mund të
ndryshojnë nga momenti në moment.
¦ të jemi këmbëngulës – të kuptojmë qartësisht se ka zgjidhje dhe rrugëdalje për çdo
problem, duke besuar plotësisht se, nëse këmbëngulim gjithmonë, do të gjejmë
mënyra për të arritur rezultatin.
¦ të jemi entuziast – të kemi energjinë dhe motivimin e nevojshëm për të kapërcyer
sfidat më të vështira.
¦ të jemi mendjehapur – të kuptojmë qartazi se nuk mund t’i kemi të gjitha përgjigjet
dhe se të tjerët mund të kenë këndvështrime të tjera alternative, që mund të na
ndihmojnë.
¦ të jemi të lirshëm – të kemi një qasje sa më të lirshme dhe lozonjare në zgjidhjen e
çdo problemi, duke ndihmuar kështu veten që të gjejmë zgjidhje dhe përgjigje aty ku
të tjerët shikojnë vetëm ngarkesë dhe ankth.
¦ të jemi proaktiv – duhet të vazhdojmë të ecim përpara dhe të veprojmë në mënyrë
proaktive, pavarësisht se sa të pasigurta mund të duken rrethanat në një moment
të caktuar.
¦ të jemi kuriozë – kjo na bën të kemi shumë pyetje që kërkojnë përgjigje.
¦ të jemi jokonformist – të mendojmë jashtë kornizave dhe të thyejmë rregullat për të
arritur rezultatet e dëshiruara.
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Ø Pse e vlerësojnë punëdhënësit aftësinë e zgjidhjes së problemit?
Punëdhënësve u pëlqen të shikojnë aftësi të mira për zgjidhjen e problemit. Kjo u tregon
atyre se ne kemi logjikë, aftësi krijuese, imagjinatë dhe vendosmëri për kryerjen e punës
në mënyrën dhe në cilësinë e duhur. Problemzgjidhja është një aftësi kyçe, e cila vlerësohet
shumë në intervistat e punës. Personat me aftësi të mira për zgjidhjen e problemit vlerësohen
dhe besohen në çdo ekip, pasi ata vijnë me ide të reja dhe mënyra më të mira për të
realizuar diçka, si dhe i ndihmojnë të tjerët që t’i kuptojnë më mirë situatat ose në kursimin
e kohës dhe të parave.

Pjesëmarrja në projekt më ka ndihmuar shumë
edhe me informacione të jetës së përditshme. Kam
kaluar situata të vështira në jetë. Babai im i sëmurë
për disa kohë, ndërroi jetë. Për këtë më duhej një
sasi e konsiderueshme parash, të cilat nuk i kisha.
Vendosa të merrja kredi në bankë, por nuk dija
si të veproja. Ndaj u konsultova me lehtësuesit e
projektit, të cilët më dhanë shumë informacione
për mënyrën sesi funksiononte dhënia e kredisë
dhe detyrimet e mia. U jam mirënjohës, sepse më
orientuan drejt dhe nuk më lanë që të shkoja i
paditur në një rrugë të panjohur.”
Ernel, 18 vjeç, Cërrik.

5.5	Të menduarit krijues
është aftësia për të stërvitur mendjen që të “punojë” në mënyrë krijuese. Kjo aftësi na
ndihmon të shpikim, të zgjidhim probleme, të krijojmë dhe të komunikojmë në mënyra
gjithmonë e më të reja. Të menduarit krijues është procesi i përdorimit të imagjinatë, që na
lejon të “mendojmë jashtë kornizave”.
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Unë mendoj, prandaj unë jam.
Rene Decartes
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Të menduarit krijues na ndihmon:
¦ të shtojmë vlerën e jetëve tona dhe të të tjerëve;
¦ të bëhemi persona të besueshëm dhe të sigurt;
¦ të pranojmë veten, pa u shqetësuar për gjykimet e të tjerëve;
¦ të nxjerrim në pah talentet tona të fshehura.

Ø Pse e vlerësojnë punëdhënësit të menduarit krijues?
Punëdhënësit preferojnë më tepër ata punonjës që mendojnë në mënyrë krijuese dhe sjellin
këndvështrime të reja në vendin e punës. Shumë pozicione pune kërkojnë aftësinë e të menduarit
krijues. Kjo i nxit punëdhënësit të gjejnë zgjidhje në vendin e punës pa shumë mundime.

5.6	Të menduarit kritik
është aftësia e të menduarit të problemeve të veçanta në një moment të veçantë; shprehía
për të analizuar informacionin dhe për të gjykuar në mënyrë të arsyeshme.. 43
Të menduarit kritik na ndihmon:
¦ të bëjmë pyetje rreth problemeve, në mënyrë të qartë dhe të saktë;
¦ të mbledhim informacione të dobishme;
¦ të jemi mendjehapur;
¦ të komunikojmë me të tjerët në mënyrë efikase;
¦ të gjejmë mundësi të reja;
¦ të fitojmë vetëbesimin, njohuritë dhe të kuptuarit.

Ø Pse e vlerësojnë punëdhënësit të menduarit kritik?
Punëdhënësit duan ata kandidatë që arrijnë ta vlerësojnë një situatë dhe ofrojnë zgjidhjen
më të mirë. Aftësia e të menduarit kritik është ndër më të dobishmet, pothuajse, në çdo vend
pune.44
Një personi që e ka të zhvilluar aftësinë e të të menduarit kritik, mund t’i besohet marrja e
vendimeve në mënyrë të pavarur, pa pasur nevojë për asistencë apo mbikëqyrje.
43. Universiteti i Louisville. Çfarë është të menduarit kritik www.louisville.edu/ideastoaction/about/criticalthinking/
what
44. Shoqata Amerikanee e Menaxhimit. “Sondazhi i AMA-s rreth të menduarit kritik. Punonjësve u duhen aftësi
të një niveli më të lartë për të pasur sukses në Shekullin 21” (2019). Marrë nga: www.amanet.org/articles/amacritical-skills-survey-workers-need-higher-level-skills-to-succeed-in-the-21st-century/
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