Ulusal Gelecek Günü – Kısa Bilgi Olarak Önemli Noktalar
Ulusal Gelecek Gününün amacı öğrencilerin kendi cinsiyetlerinden bağımsız olarak mesleklerini ve yaşamlarını
planlamalarını teşvik etmektir. Bu sebeple Ulusal Gelecek Gününde İsviçre`de yüzlerce işletme, organizasyon,
meslek branş okulları kapılarını öğrencilere açarlar. 5. ve 7. sınıf arası kız ve erkek çocukları, anne ve babaları
yada yakınları ile onların iş yerine gidip onlara orda bir iş gününde eşlik ederler yada ilginç özel projelere katılırlar.
«Yer Değiştirme» dövizi altında cinsiyetden bağımsız olarak, meslekleri, iş alanlarını vede mesleki gelişim
imkanlarını keşfederler ve bu esnada çok fazla imkanın onlara açık olduğunu öğrenirler.
Sizinde 5. ve 7. sınıf arası bir kızınız yada oğlunuz var ise, bu şansı değerlendirebilirsiniz. Ulusal Gelecek Gününe
katılım değişik şekillerde olabilir:
1.

Temel Program: Kız ve erkek çocukları yakınlarından biri ile, onun iş yerine gidip ona bir iş gününde eşlik
ederler

Çocuğun kime eşlik edeceği konusunda, yer değiştirme dövizi önemlidir. Buna ilişkin oldukça fazla seçim vardır.
Örneğin:


Kız çocukları, babalarına iş yerinde bir gün boyunca eşlik ederler, erkek çocukları annelerine bir gün
boyunca iş yerinde eşlik ederler (yada yakın bir akrabaya eşlik ederler);



Kız çocukları, o alanda daha çok erkeklerin çalıştığı bir yakının iş yerine gidip ona orada gün boyunca
eşlik ederler. Erkek çocukları, bunun tam tersi olarak o alanda daha çok kadınların çalıştığı bir yakının iş
yerine gidip ona bir gün boyunca eşlik ederler.

2.

Özel Projeler: Kız ve erkek çocukları seçtikleri özel bir projeye katılırlar

Çok sayıda işletme, organizasyon, branşsal okullar ve de yüksek okullar ulusal gelecek gününde özel programlar
yaparlar ve kız/erkek çocuklarını bu programlarda tipik olmayan çalışma alanlarını tanımak için davet ederler.
Şayet çocuğunuzda bu özel projelerden birine katılmak ister ise, aşağıda belirtildiği gibi bir gidişat izleyebilirisiniz:


Projelere ilişkin genel bilgilere ulaşmak için: "Kızlar İçin Özel Projeler" yada "Erkekler İçin Özel Projeler".



Kızınızın yada oğlunuzun oturduğunuz kantondaki özel bir projeye başvurusunu yapmak için:
www.nationalerzukunftstag.ch/de/angebote

Katılım İçin Pratik Bilgiler:
İşletmenizde
Çocuğunuzu Ulusal Gelecek Gününde iş yerinize beraberinizde götürmek için işletmenize sorunuz ve akabinde iş
arkadaşlarınızı bununla ilgili haberdar ediniz. Birçok işletmede ulusal gelecek günü yıllık iş programının daimi bir
parçasıdır.
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Okulda
Sınıfın ulusal gelecek gününe katılım gösterip göstermeyeceğini okula sorunuz. Eğer planlamıyorsa o gün için
okuldan muaf olma dilekçesi ile okula başvurunuz. Her kanton için değişik katılma ön koşulları vardır. Ulusal
gelecek gününe katılmayıpta ogün okulda kalacak çocuklar için okul içinde projeler düzenlenir.


Okuldan muaf dilekçesine ulaşmak için:
www.nationalerzukunftstag.ch/fileadmin/files/files/pdf/2020_Dispensationsformular.docx

Proje Gününün Düzenlenmesi
Ulusal gelecek gününden önce, çocuğunuzun hangi işleri bağımsızca yapabileceğini düşününüz. Bir grup içinde
bağımsızca bir işi yapabilmek eğlencelidir! Bu küçük işlerde olabilir, postayı dağıtmak, posta pullarını mektuplara yapıştırmak, yazıcıda kopyeler yapmak, kahvaltılık satın almak ve kullanılmış araç gereçleri toplamak v.s.
olabilir. Ulusal gelecek günün organizesi için burayı tıklayınız.
Reportaj
Bir iş arkadaşınıza, çocuğunuzun onunla, işle ilgili reportaj yapabilip yapmayacağını sorunuz. Ulusal gelecek
gününde kız ve erkek çocukları meslek imkanlarının ne kadar fazla olduğunu fark etmelidirler. Bu sebeple
çocuğunuzun iş yerinde kime eşlik edeceğine dikkat edin. Önemli olan çocuğunuzun, onun için yeni, tanımadığı,
tipik olmayan bir mesleği tanımasıdır. Burayı Reportaj Örnegi için tıklayınız.
Ulasal Gelecek Günü İçin Soru Anketi
Proje günü sonunda çocuğunuza Gelecek Günü Soru Anketini doldurtunuz ve sonra Ulusal Gelecek Günü
Kurumu`na gönderiniz.
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