Informacione për prindërit
Dita Kombëtare e së Ardhmes - pikat më kryesore të përmbledhura
shkurtimisht
Në Zvicër ka ende profesione dhe programe trajnuese të cilat zgjidhen ende nga shumica e femrave ose e
meshkujve. Qëllimi i Ditës Kombëtare të së Ardhmes është të nxisë karriera të hapura të pavarura nga gjinia
dhe planifikimin e jetës midis nxënësve dhe nxënëseve. Për këtë arsye qindra kompani, organizata dhe
institucione edukative në të gjithë Zvicrën hapin dyert e tyre në Ditën e së Ardhmes.
Vajzat dhe djemtë nga klasa e pestë deri në të shtatën shoqërojnë një person nga rrethi i tyre personal tek
vendi i tyre i punës dhe marrin pjesë në projekte speciale argëtuese. Bazuar tek motoja “Ditë e re, kapitull i ri”,
ata mund të zbulojnë profesione jo të zakonshme për gjininë, për fusha të punës dhe të jetës dhe karriera, si
dhe zbulojnë opsionet e panumërta në dispozicion të tyre.

Përmbledhja e programit
A keni edhe ju një vajzë ose një djalë në klasën e pestë, të gjashtë ose të shtatë? Atëherë shfrytëzojeni këtë
mundësi! Ka mundësi të ndryshme për të marrë pjesë tek Dita e së Ardhmes:
1.

Programi bazë: Vajzat dhe djemtë shoqërojnë personin i cili kujdeset për ta në punë

Kur të përzgjidhet një person shoqërues, fokusi duhet të jetë tek zbulimi i profesioneve të jo të zakonshme për
gjininë e fëmijës


Vajzat shoqërojnë një person nga rrethi i tyre i cili punon në një profesion ku shumica janë meshkuj.
Pra personi shoqërues në fjalë në këtë rast është babai, kumbari ose një fqinj.



Djemtë shoqërojnë një person nga rrethi i tyre i cili punon në një profesion ku shumica janë femra. Pra
personi shoqërues në këtë rast është nëna, tezja/halla ose një fqinjë.

2.

Projekte të veçanta: Djemtë dhe vajzat mund të marrin pjesë në një projekt të veçantë

Shumë kompani, organizata dhe institucione edukative zhvillojnë programe të veçanta në Ditën e së Ardhmes
dhe ftojnë vajza dhe djem të zbulojnë fusha pune të pavarura nga gjinia. Nëse fëmija juaj ka dëshirë të marrë
pjesë në një projekt special, ju lutem veproni si më tej:


Informacione të përgjithshme në lidhje me projektet i gjeni tek faqet si më tej: «Spezialprojekte für
Mädchen» ose «Spezialprojekte für Jungen».



Tek faqja «Angebote», vajza ose djali juaj mund të regjistrohet për të marrë pjesë tek një projekt i
veçantë tek Kantoni ku jetoni ju.
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Informacione praktike në lidhje me pjesëmarrjen:
Në kompaninë tuaj
Pyesni tek kompania juaj nëse mund të merrni fëmijën tuaj në punë në Ditën e së Ardhmes dhe pastaj
informoni kolegët tuaj të punës. Në shumë kompani, Dita e së Ardhmes është pjesë e programit të caktuar
vjetor.
Në shkollë
Kontaktoni shkollën për të verifikuar nëse klasa planifikon të marrë pjesë tek Dita e së Ardhmes. Nëse nuk
ekziston një plan i tillë, ju mund të dorëzoni një kërkesë për të marrë leje për fëmijën tuaj në shkolla. Sipas çdo
Kantoni ka kushte të ndryshme në lidhje me pjesëmarrjen. Për fëmijët, të cilët nuk marrin pjesë në Ditën e së
Ardhmes dhe si rrjedhim qëndrojnë në shtëpi, ekzistojnë projekte brenda për brenda shkollës.
Plani i ditës së projektit
Edhe para Ditës së të Ardhmes, mendoni për punën të cilën fëmija juaj mund ta zhvillojë në mënyrë të pavarur.
Një Listë e plotë ju mbështet juve në lidhje me organizimin e ditës.
Intervista
Pyesni kolegun ose kolegen e punës, nëse ajo ose ai është i gatshëm të intervistohet nga fëmija juaj. Në Ditën e
së Ardhmes, vajzat dhe djemtë duhet të zbulojnë sa e gjerë është gama e profesioneve të mundshme. Prandaj,
zgjidhni qëllimisht një person i cili nga pikëpamja e fëmijës suaj, ka një profesion jo tipik për gjininë e tij. Tek
faqja e internetit ju mund të gjeni Modeli i intervistës.
Pyetësor në lidhje me Ditën e së Ardhmes
Jepini fëmijës suaj të plotësojë në fund të ditës Pyetësorin në lidhje me Ditën e Së Ardhmes dhe dërgojeni këtë
tek Vendi i kompanisë i Ditës së të Ardhmes.

Aktivitete të tjera në lidhje me zgjedhjen e profesionit
Përveç pjesëmarrjes në një program bazë ose një projekt të veçantë, ka mënyra të tjera për ta mbështetur
fëmijën tuaj të bëjë një zgjedhje karriere të hapur. Shembuj të lojërave, dokumenteve dhe evenimenteve ju i
gjeni tek Linqe të dobishme.

Kontakt
Skuadra e Ditës së të Ardhmes qëndron në gatishmëri për çdo pyetje që mund të keni:
Telefon:

041 710 40 06

E-Mail:

info@nationalerzukunftstag.ch

Pyetje të shpeshta
Tek Faqja e pyetjeve të shpeshta, gjeni përgjigjet në lidhje me pyetjet më të shpeshta për sa i përket Ditës së të
Ardhmes.
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