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Інформація для батьків 
 
Як батьки, Ви є найважливішим партнером, коли справа доходить до першого 
вибору професії Вашої дитини. Для того, щоб перехід від школи до 
професійного навчання чи подальшого навчання пройшов успішно, молоді 
люди потребують Вашої підтримки. 
 

Вибір професії у школі 

Підготовка до вибору професії в школі починається з 7-го навчального року. Мета 
уроків – ознайомити учнів з основними темами стосовно вибору професії. Молоді 
люди розбираються зі своїми інтересами і здібностями та знайомляться з різними 
професійними сферами. 
 

 Як батьки Ви відіграєте велику роль у виборі професії  

- Допоможіть Вашій дочці/Вашому сину розібратися крок за кроком з вибором 
професії та розвинути початкові ідеї щодо кар’єри. 

- Розказуйте Вашому синові/Вашій дочці про власний вибір професії та діліться 
своїми щоденними робочими моментами. Таким чином Ви зможете дати Вашій 
дитині можливість поринути у робочий світ. 

- Використовуйте підходящі можливості, щоб поговорити про інтереси та навички 
Вашої дитини. Це може дати підказки щодо відповідного майбутнього кар’єрного 
напрямку. 

- Говоріть зі своєю дочкою/своїм сином на теми, які розглядаються на уроках з 
професійної орієнтації, та переглядайте разом матеріали до них. 

- Ставтесь серйозно до кар'єрних ідей Вашої дитини. За прагненнями до певної 
професії часто стоять загальні занепокоєння темами та сферами життя, які 
займають думки Вашого сина чи Вашої доньки. 

- Проявляйте інтерес до професійних бажань Вашої дитини і обговорюйте 
подальші кроки для їх перевірки. Наприклад, відвідайте інформаційний захід або 
пройдіть пробне навчання. 

- Молодь залежить від регулярних спонукань та пропозицій батьків. У той же час 
заохочуйте Вашого сина/Вашу доньку виконувати якомога більше речей 
самостійно. 
 

 Добре знати, … 

- що перший вибір професії ще не остаточний, а лише початок. Це перший крок, 
який можна розширити пізніше. Швейцарська система освіти пропонує для цього 
багато можливостей. 

- що не буває хороших чи поганих професій. Хороша професія – це та, яка 
підходить людині, тому що відповідає її інтересам та навичкам. 

- що молоді люди більш активні при виборі професії тоді, коли вони також і у 
повсякденному житті мають можливість практикуватися у ситуаціях з прийняття 
рішень та брати на себе відповідальність. 

- що вибір професії є однаково важливим для молодих дівчат та хлопців. Рішення 
про кар'єру не повинно залежати від статі. 



 

 

 План процесу з вибору професії  

План вибору професії містить огляд усіх заходів, які підтримують молодих людей у 
процесі вибору професії. Він охоплює всю середню школу і показує, що і на коли 
заплановане. 

 
 
 

 Використовуйте різноманітні інформаційні можливості  

- Відвідайте з Вашим сином/Вашою донькою інформаційний центр BIZ. Під час 
короткої консультації з кар’єрним радником у вас є можливість уточнити свої 
запитання. Там також можна взяти брошури з інформацією. 

- Розклад роботи BIZ: 
www.biz.lu.ch 

- Інформації до вибору професії: 
www.beruf.lu.ch/berufswahl 

- Інформація до додатка BIZ-APP, з можливістю його завантаження:  
www.beruf.lu.ch/bizapp 

- Опис професій, фільми про професії та інша корисна інформація: 
www.berufsberatung.ch  > Berufe 

- Короткий опис можливостей шкільного навчання: 
www.beruf.lu.ch/studium  > Gymnasien und Fachmittelschulen 

- Регулярні інформаційні заходи до різних професій та загальноосвітніх 
навчальних закладів: 
www.beruf.lu.ch/sprung 

- Мотивуйте свою дитину на проходження пробної навчальної практики. 
Поради щодо того, як діяти, та перелік компаній, які надають навчальну 
практику: 
www.beruf.lu.ch/berufswahl  > Schnupperlehre & Lehrstellensuche 

- Підтримуйте Вашу дочку/Вашого сина у пошуку навчальної практики. 
Все, що вам потрібно знати про навчальну практику:  
www.beruf.lu.ch/berufswahl  > Schnupperlehre & Lehrstellensuche 

- Вакансії для практики: 
www.berufsberatung.ch/lena 

- Огляд проміжних рішень після обов'язкового шкільного навчання: 
www.beruf.lu.ch/berufswahl  > Zwischenlösungen 

- Стипендії: 
www.stipendien.lu.ch 
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