
Yalnız değilsiniz! 
 
Çocuğunuzun meslek seçimi aşamasında yalnız bırakıldığı-
nızı düşünmeyin. Bilakis bu önemli yolda yanınızda güçlü  
ortakların bulunduklarına emin olabilirsiniz. 

İş ajansının eğitmen ve meslek danışmanları sorularınızı ce-
vaplandırmak ve mesleğe yönelme sürecinde size eşlik etmek 
için hizmetinizdeler. 

Örneğin bölgenizde hangi mesleklerde staj imkanı mevcut, 
hangi firma ne tür staj imkanı sağlıyor, bunlardan yararlanın.

Eğer okuldan meslek hayatına geçiş sürecinde hemen bir 
sonuç alınamadıysa hemen umutsuzluğa kapılmayın, 
zira mesleğe giden yolda alternatif yollar da mevcut. 

 
Uzun süre bekleyeceğinize sağlam  
bir geleceğe yönelin!
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Çocuğunuzun 
geleceğine 
sahip çıkın!

Okuldan meslek  
hayatına geçiş 

sürecinde anne-babaların   
yapabilecekleri.

www.fibo-nrw.de | www.atiad.org



Anne-babalara düşen görevler

Çocuğunuz meslek hayatına atılırken, kendisine uygun mesleği 
seçmesinde yardımcı olun. Titiz bir çalışma gerektiren meslek 
seçimi sürecinde onun yalnız olmadığını hissettirin. 

Çocuğunuzu doğru mesleğe ve ulaşılabilir hedelere yönelme-
sine teşvik edin. Boşa vakit kaybetmesine engel olun! 

q Mümkün olduğunca çok fazla sayıda meslek ve yüksek 
eğitim alanları hakkında bilgi sahibi olun.  

q Bu yönde verilen çeşitli bilgilendirme ve danışmanlık  
(Örneğin okullarda düzenlenen meslek tanıtım günleri, 
meslek eğitim fuarları ve açık kapı günleri) hizmetlerinden 
yararlanın. 

q Çocuğunuzun güçlü taralarını keşfetmesine fırsat yaratın 
ve onu motive edin. 

q Tatil dönemlerinde çalışarak mesleki tecrübe edinmesine 
önayak olun. 

Çocuğunuz meslek hayatına 
atılırken sizlere önemli  
görevler düşüyor. 

Onlara örnek olup,  
desteğinizi esirgemeyin!   

Sistemli bir şekilde meslek yolunda ilerleme

KRV Eyaleti’nin “Kein Abschluss ohne Anschluss” Programı  
vasıtasıyla okuldan meslek hayatına geçiş süreci daha sistema-
tik ve daha etkili bir hale getirildi.  

q Doğru mesleğe giden yol 8. sınıfta başlayıp planlı bir 
şekilde devam eder. 

q Gençlerin kendi yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmeleri 
gerekir. Bu süreçte tatmin edici bir danışmanlık hizmetin-
den yararlanmak akılcıdır. 

q Değişik firmalarda meslekleri tanıma ve günlük iş akışını 
görme fırsatı bulurlar. 

q Gençler meslekleri tanırlarken edindikleri tecrübeleri not 
alırlar. Bunları daha sonra anne-baba ve danışmanlarıyla 
birlikte değerlendirirler. 

q Bütün adımları tek tek gözden geçirip net ve doğru bir 
karar vermeye çalışırlar. 

q Bütün bu işlerin sonucunda gerçekçi bir mesleki perspektif 
oluşturulmaya çalışılır. 

Çocuğunuz gücünün farkında mı?

Her çocuğun kendi özelliklerine göre güçlü olduğu taraları 
vardır. Bunların ortaya çıkartılması için yararlanılabilecek  
birçok yöntem bulunmaktadır.  

q Potansiyel analizi (Potentialanalyse) sayesinde yapabile-
cekleri işleri, hoşlandıkları alanları ve içlerinde yatan 
aslanı keşfedebilirler. 

q Bir günlük şirket ziyaretleri (Berufsfelderkundungen) 
vasıtasıyla meslek alanları hakkında fikir edinirler. 
Örneğin, inşaat, sağlık, kamu idaresi ve medya alanların-
da hangi meslekler var, ne tür işler yapılıyor. 

q Gençler iki-üç hafta süren okul dönemi stajlarıyla 
(Schülerpraktikum) işletmelerin işleyişi ve faaliyetlerini 
tanıma fırsatı yakalarlar. 

q Bir dosya içinde, örneğin KRV Meslek Seçimi Belgesi 
(Berufswahlpass NRW), mesleki oryantasyon ile ilgili 
edindikleri belgeleri toplarlar. 

q Yazılı olarak (Anschlussvereinbarung) okul dönemi 
sonunda mesleki hedef tespit edilir ve daha sonra 
atılması gereken adımlar belirlenir.

 
Hedef: Meslek eğitimi veya üniversite

Gençlerin okul biter bitmez bir meslek veya üniversite  
eğitimine başlamaları gerekir. 

Meslek eğitimi beraberinde bir çok fırsat da sunar:
  

q Hem teorik hem de pratik olarak sağlam temeli olan bir 
eğitim. 

q Meslek eğitimi yapılabilen 350 farklı meslek. 

q Öğrenirken gelir elde etmek ve ekonomik bağımsızlık. 

q İyi bir mesleki perspektif: İş dünyasında uzmanlara çok 
rağbet gösterilmekte. Geleceği olan sabit bir iş bulma 
fırsatı oldukça yüksek. 

q İyi bir kariyer yapma ve kendini geliştirme fırsatı: 
Yurtdışında iş imkanı, yöneticiliğe yükselme veya kendi 
işini kurma şansı.belki de ileride yüksek eğitim imkanı!   


