Ebeveynler için bilgiler
Ulusal Gelecek Günü - kısaca önemli bilgiler
İsviçre'de, eskiden olduğu gibi çoğunlukla kadınlar veya erkekler tarafından seçilen birçok eğitim programı ve
meslek bulunmaktadır. Ulusal Gelecek Günü'nün amacı, öğrencilerin açık, cinsiyetten bağımsız şekilde meslek
ve yaşamlarını planlamasına destek olmaktır. Bu nedenle, İsviçre'nin tamamında yer alan yüzlerce şirket,
kuruluş ve eğitim kurumu Gelecek Günü'nde kapılarını açmaktadır.
5. sınıftan 7. sınıfa kadar olan kız ve erkekler, kişisel çevrelerinden bir kişiye iş yerlerinde eşlik etmekte veya
heyecan uyandıran özel projelerde yer almaktadırlar. Onlar, “yer değiştirerek yeni bir bakış” sloganına göre
cinsiyete özgü olmayan meslekleri, çalışma ve yaşam alanları ile kariyerleri de keşfetmekte ve kendilerine
sayısız fırsatın sunulduğunu da öğrenmektedirler.

Programa genel bakış
Sizin de 5., 6. veya 7. sınıfta bir kızınız veya oğlunuz var mı? O halde şansınızı deneyin! Gelecek Günü’ne
katılmak için birkaç seçenek bulunmaktadır:
1.

Temel program: Kızlar ve erkekler bir bakıcı personelin çalışmasına eşlik etmektedir

Eşlik edecek kişinin seçimi sırasında, cinsiyete özgü olmayan mesleklerin keşfedilmesi odak noktasında yer
almaktadır:


Kız çocuklar, işinde daha ziyade erkeklerle çalışan, örneğin büyükbaba, manevi baba veya bir komşu
gibi çevrelerinden bir kişiye eşlik etmektedir.



Erkek çocuklar ise, işinde daha ziyade kadınlarla çalışan örneğin anne, teyze veya komşu gibi
çevrelerinden bir kişiye eşlik etmektedir.

2.

Özel projeler: Kızlar ve erkekler özel bir projede yer almaktadır

Çoğu şirket, kuruluş ve eğitim kurumu Gelecek Günü'nde özel programlar yürütmekte ve kızları ve erkekleri
cinsiyete özgü olmayan çalışma alanlarını keşfetmeye davet etmektedir. Çocuğunuz da özel bir projede yer
almak isterse, aşağıdaki şekilde hareket edebilirsiniz:


Projelere yönelik genel bilgiler aşağıda belirtilmiştir: «Spezialprojekte für Mädchen» veya
«Spezialprojekte für Jungen»



İnternet sitesi «Angebote» ile kızınız veya oğlunuz, ikamet ettiğiniz kantondaki özel bir projeye
kaydolabilir.
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Katılımla ilgili pratik bilgiler:
Şirketinizde
Şirketinize, çocuğunuzu Gelecek Günü’nde işte yanınıza alıp alamayacağınızı sorun ve ardından iş arkadaşlarınızı
bilgilendirin. Çoğu şirkette Gelecek Günü, yıllık programın bir parçasıdır.
Okulda
Sınıfın Gelecek Günü'ne katılmayı planlayıp planlamadığını okula sorun. Katılmayacaksa, çocuğunuz için okula
bir muafiyet talebinde bulunabilirsiniz. Kantona bağlı olarak, farklı katılım koşulları bulunmaktadır. Gelecek
Günü'ne katılmayan ve dolayısıyla okulda kalan çocuklar için okul içi projeleri mevcuttur.
Proje gününün düzenlenmesi
Gelecek Günü’nden önce, çocuğunuzun bağımsız olarak ne tür işler yapabileceğini düşünün. Bir kontrol listesi
günün düzenlenmesinde size yardımcı olacaktır.
Röportaj
Bir iş arkadaşınıza çocuğunuzun onunla röportaj yapıp yapamayacağını sorun. Gelecek Günü'nde kızlar ve
erkekler olası meslek yelpazesinin ne kadar çeşitli olduğunu öğrenmelidir. Bu nedenle bilinçli şekilde
çocuğunuzun bakış açısından cinsiyete özgü olmayan iş yapan bir kişiyi seçmelisiniz. İnternet sitesinde görüşme
şablonunu bulabilirsiniz.
Gelecek Günü anketi
Proje gününün sonunda, çocuğunuzun Gelecek Günü anketini doldurmasını sağlayın ve Ulusal Gelecek Günü
ofisine gönderin.

Meslek seçimine yönelik diğer faaliyetler
Temel programa veya özel bir projeye katılmanın yanı sıra, çocuğunuzu açık bir meslek seçimi yapmasında
desteklemenin başka yolları da bulunmaktadır. Oyunlara, belgelere ve etkinliklere ait bilgileri bağlantılarda
bulabilirsiniz.

İletişim
Gelecek Günü ekibi tüm sorularınız seve seve yanıtlamaya hazırdır:
Telefon:

041 710 40 06

E-Posta:

info@nationalerzukunftstag.ch

Sıkça sorulan sorular
SSS‘da Gelecek Günü ile ilgili en sık sorulan soruların cevaplarını bulabilirsiniz.
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