Ebeveynler için bilgilendirme
Çocuğunuzun ilk meslek seçme sürecinde ebeveyn olarak en önemli ortağı sizsiniz.
Bu durumda, ilköğretimden bir çıraklık eğitimine veya ortaöğretime geçişin başarılı
olması için gençlerin sizin desteğinize ihtiyacı vardır.

Okulda Meslek Seçimi
Okulda meslek seçme hazırlığı dersi 7. sınıfta başlar. Dersin amacı öğrencileri meslek
seçiminin önemli noktalarında bilgilendirmektir. Gençler burada kendi ilgi ve yetenekleri
üzerine düşünür ve çeşitli meslek alanlarını tanıma fırsatı bulur.

Ebeveyn Olarak Meslek Seçiminde Önemli Bir Rol Oynarsınız
- Kızınızın / oğlunuzun meslek seçimi üzerine adım adım kafa yormasına ve ilk meslek
fikirlerini geliştirmesine yardım edin.
- Kızınıza / oğlunuza kendi meslek seçme deneyimlerinizi ve mesleki yaşamınızı anlatın.
Bu şekilde çocuğunuz iş hayatı hakkında fikir sahibi olma olanağı bulur.
- Çocuğunuzun ilgi ve yetenekleri hakkında konuşmak için uygun fırsatları kullanın. Bu
konuşmalar meslek yönelimiyle ilgili ipucu olabilir.
- Kızınızla / oğlunuzla meslek seçimi dersinde işlenen konular hakkında konuşun ve
birlikte ders belgelerine bakın.
- Çocuğunuzun meslekler hakkındaki fikirlerini ciddiye alın. Arzu edilen her mesleğin
arkasında genellikle oğlunuz veya kızınızın mesleki yönelimi bulunur.
- Konuya dair ilginizi gösterin, istenilen mesleği kontrol etmek için; bilgilendirme
toplantısı veya çıraklık için deneme gibi atılabilecek sonraki adımları tartışın.
- Gençlerin siz ebeveynlerin düzenli destek ve teşviğine ihtiyacı vardır. Aynı zamanda
çocuklarınızı, birçok şeyi kendi başlarına yapmaları için mümkün olduğunca
cesaretlendirin.

Faydalı Bilgiler
- İlk meslek seçimi bir son değil; bir başlangıçtır. Meslek seçimi daha sonra inşa edilebilir
bir ilk adımdır. İsviçre eğitim sistemi birçok olanak sunmaktadır.
- İyi ya da kötü meslek yoktur. İyi bir meslek bir kişinin ilgi ve yeteneklerine hitap ettiği
için ona uyan meslektir.
- Gençler günlük yaşamlarında karar verme ve sorumluluk alma imkanına sahip
olduklarında meslek seçiminde de daha aktif olurlar.
- Genç kızlar ve genç erkekler için meslek seçimi eşit derecede önemlidir. Meslek kararı
cinsiyete bağlanmamalıdır.
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Meslek Seçimi İçin Yol Haritası
Meslek seçimi yol haritası gençlerin meslek seçim sürecini destekleyen tüm faaliyetlere
genel bakış sağlar. Bu yol haritası ortaokulun (Sekundarschule) geneline yayılır ve neyin
hangi zamanda planlandığını gösterir.

Çeşitli Bilgi Kaynaklarını Kullanın
- Oğlunuz / kızınız BIZ’e gelirken ona eşlik edin. Bir meslek danışmanı ile yapılan kısa
görüşmede sorularınıza cevap bulma imkanınız vardır. Aynı şekilde buradan broşürler
de temin edilebilir.
BIZ çalışma saatleri:
www.biz.lu.ch

- Meslek seçimi hakkında bilgi:

www.biz.lu.ch > Berufs- und Studienwahl: Jugendliche, Eltern, Lehrpersonen > Berufswahl

- www.berufsberatung.ch/berufswahl adresinde meslek tanıtımları, mesleklerle ilgili videolar
ve diğer yararlı bilgiler bulabilirsiniz.
- Okuldaki eğitim seçeneklerinin kısa tanıtımını burada bulabilirsiniz:
www.beruf.lu.ch/berufswahl > Weiterführende Schulen im Kanton Luzern.
- Çeşitli meslekler ve daha ileriye götüren okullar konusunda düzenli olarak
bilgilendirme toplantıları vardır. Bu toplantıların bilgilerini burada bulabilirsiniz:
www.beruf.lu.ch/sprung.
- Çocuğunuzu meslek için denemeler (Schnupperlehren) yapmasına cesaretlendirin.
Bununla ilgili önerileri ve meslek yeri için firmaların listesini burada bulabilirsiniz:
www.beruf.lu.ch/berufswahl > Schnupperlehre.
- Kızınızı / oğlunuzu meslek yeri arama konusunda destekleyin. Bunun için bilinmesi
gerekenleri burada bulabilirsiniz: www.beruf.lu.ch/berufswahl > Lehrstellensuche. Açık meslek
yerlerini burada bulabilirsiniz: www.berufsberatung.ch/lena.
- Zorunlu eğitimden sonra ara çözümlere genel bir bakışı buradan indirebilirsiniz:
www.beruf.lu.ch/berufswahl > Zwischenlösungen.

