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Të dashur prindër 
 
Të rinjët të cilët e kanë përfunduar periudhën e obligueshme shkollore, të cilët ende nuk 
kanë bërë zgjidhje përfundimtare, janë të rrezikuar që zgjedhjen e profesionit dhe të punës ta 
humbin. Kjo faqe, juve si prindër mund të ju shërbej si informacion, që kalimi nga shkolla në 
botën e profesionit të kalohet me sukses.  
 
Ju ndoshta keni një vajzë apo një djalë në klasën e 7., 8., 9. ose të 10-tën. Djali apo vajza 
juaj duhet të vendosë për ndonjë profesion apo ndonjë shkollim të mëtejmë. Mirpo, kjo nuk 
është edhe aq e thjeshtë, edhe pse shkolla dhe këshillimorja për profesione i këshillojnë të 
rinjët në zgjedhjen shkollimit profesional. Mirpo përgjegjësia qëndron tek vet të rinjët dhe 
gjithashtu edhe tek ju, si prindër. Ju duhet së bashku me fëmijët tuaj të ndërmerrni shumë në 
këtë drejtim, që të mund ta gjeni një zgjidhje të mirë. Është me rëndësi të madhe për të rinjët, 
që nëna dhe /apo babai sa ma shumë që të jetë e mundur të ndihmojnë. 
 
Si ndihmon shkolla? 
 
Shkolla i parapregaditë shkollaret dhe shkollarët në klasën e 8. dhe 9. në zgjedhjen e ndonjë 
profesioni apo të ndonjë shkollimi të mëtejmë. Pyeteni  mësuesin apo mësuesen, se çka po 
ndodhë saktësisht në shkollë. 
 
Sistemi i shkollimit profesional- dhe arsimor në Zvicër  
 
Rruga deri tek një profesion i caktuar në Zvicër mund të jetë krejtsischt ndryshe se sa në 
vendlindjen tuaj. Kështu pra, këtu vetëm për një pjesë të vogël të profesioneve duhet së pari 
të vizitohet shkolla e mesme e pastaj universiteti. Shumica e të rinjëve në Zvicër aftësohen 
profesionalisht pas mbarimit të shkollimit obligativ në një shkollim të përgjithshëm 
profesional, të ashtuquajtur trajnim profesional (Berufslehre): Gjatë tre deri katër viteve ata 
mund të vijojnë shkollimin në njërën anë në një organizatë (praktikë), njëkohësisht vijojnë 
mësimin teorik në shkollë. Në Zvicër egzistojnë përafërsisht 250 profesione, të cilat 
përvetësohen në këtë mënyrë. 
 
Si ndihmon këshillimi profesional? 
 
Këshillimorja për përzgjedhjen e profesioneve http://www.bbe-
bs.ch/jugendliche_eltern/unsere-dienstleistungen/berufs-und-laufbahnberatung e Kantonit të 
Basel-Stadt-it, Rebgasse 14, 4058 Basel Telefon 061 267 86 82 ofron informacione dhe 
biseda personale. Ajo ju ndihmon juve në përzgjedhjen e profesionit dhe ju informon për 
mundësitë e ndryshme, të cilat egzistojnë për fëmijën tuaj. Gjithashtu kjo këshillimore për 
përzgjedhjen e profesioneve posedon informacione, se si arrihet një vend për aftësim praktik 
dhe cilat firma ofrojnë mundësi të tilla. Kjo ofertë për të rinjët është falas. Të gjitha bisedat 
trajtohen në mënyrë diskrete. 
 
Çka mund të bëni ju vet? 
 
Faqja elektronike përcjellëse http://www.berufsberatung.ch/dyn/8188.aspx#a9341 ju 
informon në gjuhën tuaj mbi mundësitë nga më të ndryshmet, se si ju dhe fëmija juaj të jeni 
aktiv në përzgjedhjen e profesionit. 
  
Përzgjedhja e një profesioni ose ndonjë shkollimi të mëtejmë kërkon kohë për të menduar 
dhe kohë për hulumtim të alternativave të ndryshme. Pra merrni kohë për këtë hap të 
rëndësishëm të fëmijëve tuaj. Djemt dhe vajzat tuaja kanë nevojë ta kenë mbështetjen tuaj, 
që ju si prindër ti ndihmoni ata.   
Ne ju dëshirojmë suksese juve dhe fëmijëve tuaj! 


