Aşağıdaki kurumlar ve internet sayfaları sizler
için faydalı olabilir:
İş Acentası (Bundesagentur für Arbeit)
– meslek danışmanlığı ve meslek bilgilendirme
merkezi vardır (Berufsinformationszentrum BIZ)
– www.planet-beruf.de
– www.berufe.tv
– www.berufenet.arbeitsagentur.de
Gençlere ilişkin Meslek Danışmanlık Acentası
(Kompetenzagentur/ Jugendberufshilfe)
– www.kompetenzagentur-marburg-biedenkopf.de
Marburg-Biedenkopf Staj Borsası
(Praktikumsbörse Marburg-Biedenkopf)
– bölgedeki staj imkanları sunulur
– www.jugendportal.marburg-biedenkopf.de
Meslek Seçim Dosyası (Berufswahlpass)
– okuldaki mesleki yöneltme için bir araç
(Anne Babalar için de çekici)
– www.berufswahlpass.de
Kızlara ilişkin Meslek Seçimi
(Berufswahl speziell für Mädchen)
– www.lizzynet.de
– www.girls-day.de

„Regionales Übergangsmanagement Marburg-Biedenkopf“ bir projedir ve Marburg-Biedenkopf Kaymakamlığı ve Marburg Belediyesi´nin ortaklaşa tertiplediği
„Aufgabenverbund Jugendberufshilfe´ye“ dahildir.
„Aufgabenverbund Jugendberufshilfe“ gençlerin sosyal ve mesleki entegrasyonunu destekler ve onların
okuldan mesleğe geçiş sürecini tesvik etmeyi hedefler.
„Aufgabenverbund Jugendberufshilfe´nin“ Marburg,
Biedenkopf ve Stadtallendorf´da ofisleri vardır.
„Perspektive Berufsabschluss“ Milli Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın bir programıdır. Bu program meslek
eğitimi olmayan gençlerin oranını, yapısal değişimlerle azaltmayı hedefler. „Perspektive Berufsabschluss“
progamı kapsamında Almanya’nın 49 bölgesinde
çeşitli kurum temsilcilerinden oluşan çalışma grupları
kurulmaktadır. „Regionales Übergangsmanagement“
bu programa bağlıdır ve 27 bölgede çalışmaktadır.
„Regionales Übergangsmanagement“ gençlerin okuldan mesleğe doğrudan geçmelerini sağlamayı hedefler. Bunun için yerel teşvik program ve hizmetlerini
uyum haline getirir.

Perspektive Berufsabschluss
Milli Eğitim ve Araştırma
Bakanlığı´nın bir programıdır.

Regionales Übergangsmanagement
Marburg-Biedenkopf
Çocuğumu okuldan mesleğe geçiş
sürecinde nasıl destekleyebilirim?
Anne Babalara tavsiyeler.

www.ruem-marburg-biedenkopf.de

Erkeklere ilişkin Meslek Seçimi
(Berufswahl speziell für Jungen)
– www.neue-wege-fuer-jungs.de
Ayrıca:
• Açık Kapı Günleri (Tage der offenen Tür)
İşletmeler kapılarını ilgi duyanlara açıyor ve bilgiler sunuyorlar.
• Meslek Egitim Fuarları (Ausbildungsmessen)
İşverenler çeşitli meslekleri tanıtıyorlar.
• Okulda Mesleki Yöneltme (Berufsorientierung
an der Schule)
Epeyce okullar öğrencilerini mesleki yönlendirme
amacli hizmetler/ çalışmalar sunuyorlar – sizlerde
bu hizmetler/ çalışmalar hakkında bilgi edininiz.
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Regionales Übergangsmanagement Marburg-Biedenkopf
Çocuğumu okuldan mesleğe geçiş sürecinde nasıl destekleyebilirim? Anne Babalara tavsiyeler.

Anne Babalar çocuklarının en önemli
muhataplarıdır!
Meslek seçimi kızınızın/ oğlunuzun verdiği
önemli bir karardır. Meslek seçimi sadece bir
mesleğin lehine veya alehine verilen bir karar
değildir – meslek seçimi çocuğunuzun tüm geleçeğini belirler.
Çocuğunuzun mesleki ilgi ve tercihlerinin gelişimini etkileyen kişiler en basta sizler, Anne ve
Babalarsınız:
Sizler çocuğunuzun mesleğe yönelim ve tüm
yaşam biçimine dair vereceği kararlarda en
önemli örnek kişilersiniz. Çocuğunuzun okuldan mesleğe geçiş sürecinde daima yanında
sizler varsınız. Bu süreçte Anne Babalarını en
önemli muhatapları olarak gören gençlerin sayısı yüzde 80`in üzerindedir.
Kızınıza/ oğlunuza kendine en uygun mesleği
keşfetmesi için yardımcı olun.
Elinizdeki broşürde çocuğunuzu okuldan mesleğe geçiş sürecinde nasıl destekleyebileceğinize dair tavsiyeler ve bilgiler bulunmaktadır.
Çocuğumu meslek seçiminde nasıl teşvik
edebilirim?
En başta çocuğunuz kendi beceri ve zaaflarını
tanımlayabilmelidir. Böylelikle çocuğunuz kendine uygun ve başarılı olabileceği bir mesleği
seçebilir. Bilinçli bir meslek seçimi, meslek eğitimi yarıda bırakma riskini de azaltır.

Sizler neler yapabilirsiniz?
• Kızınızla/ oğlunuzla erkenden geleceğine ilişkin planları hakkında konuşunuz.
• Çocuğunuza çeşitli meslekler tanıma fırsatı
sununuz. Çocuğunuzla kendi iş tecrübelerinizi
paylaşınız ve uzmanlarla veya aile içinde meslek seçimini konu ediniz.
• Yeni ve kalıblaşmamış kadın veya erkek mesleklerini de dikkate alınız.
• Çocuğunuzun örneğin staj yaparak veya tatillerde çalışarak deneyimler edinmesini sağlayınız.
• Meslek seçim sürecinde çocuğunuzun cesaret
ve özgüvenini güçlendirmesinde mutlaka yardımcı olunuz.
• Çocuğunuzun ulaşabileceği bir mesleği hedef
tutmasını destekleyiniz – hedefini bilen dolaylı
yollardan da gidebilir.
Meslek eğitimi neden önemlidir?
Meslek eğitimi en başta işsizlikten korur ve meslekte yükselmenin, örneğin ustalık eğitimi görmenin, koşuludur.
Başarıyla tamamlanmış meslek eğitimi iş piyasasında özellikle Hauptschule diploması olan
gençler için önemlidir.

Çocuğum meslek eğitimi görebilmesi için
hangi becerilere sahip olması gerekir?
Meslek eğitim yerleri çeşitli koşullar yerine
getirildiğinde gençlere sunulur. Gençlerin
kişisel ve sosyal becerilerin yanısıra okul bilgileri de önemlidir.
Çocuğum meslek eğitmi görme
olgunluğuna sahip midir?
Çocuğunuz aşağıdaki koşulları yerine getiriyor ise meslek eğitimi görebilme olgunluğuna
sahip demektir:
• Çocuğum beceri ve zaaflarını, eğilimlerini
ve istemediklerini tanımlayabiliyor ve onun
bunlara dayanarak oluşturduğu meslek
tercihleri vardır.
• Çocuğum iş hayatının beklentilerini tanıyor.
• Çocuğum tercih ettiği mesleklerin görevlerini, şartlarını, saatlerini vs. biliyor.
• Çocuğum meslek seçimini bilinçli izah edebiliyor.
Ben kimlere danışabilirim?
Bazen çocuğunuzun okuldan mesleğe geçiş
süreci istenmedik şekilde devam edebiliyor:
bu zor süreçte karnedeki kötü notlar, başvurulara red yanıtı, yetersiz bilgiler ve yorgunluk duygusu hakim olabiliyor. Bu durumda
• diğer Anne Babalarla iletişim kurmak
• öğretmenlerle görüşmek
• mesleki bilgilendirme toplantılarına
katılmak
• uzmanlara danışmak
önerilir.

