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Değerli Anne ve Babalar 
 
Zorunlu okul süresinden sonra herhangi bir yere giremeyi başaramayan gençler, meslek 
seçimi ve iş hayatına atılma konusunda şanslarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. 
Bu okuduğuz yazı siz anne ve babalara, okuldan iş hayatına geçiş sürecini başarılı bir 
şekilde nasıl düzenleyeceğiniz konusunda bilgi verecektir. 
Sizin 7., 8.,9.veya 10. sınıfta bir kızınız veya bir oğlunuz var. Kızınız veya oğlunuz bir meslek 
seçme veya bir başka okula devam etme konusunda karar vermek zorundadır.Gerek okul, 
gerekse meslek seçimi danışmanlığı gençlere meslek seçimi ve eğitimleri konusunda 
yardımcı oldukları halde, bu her zaman gençler için sanıldığı kadar kolay değildir. 
Bu sorumluluğu anne ve baba olarak sizler ve gençler taşımalısınız. Bu konuda iyi bir 
çözüme ulaşmak için, çocuklarınızla birlikte beraber bir çok şeyi kendiniz yapmalısınız. Anne 
ve babaların imkanları ölçüsünde gençlere yardımcı olmaları çok önemlidir. 
 
Okul nasıl yardımcı olur? 
 
Okul, öğrencileri 8. ve 9. sınıflarda mesleki seçimi ve devam edebilecekleri okul konusunda 
hazırlar. Bu konuyla ilgili okul da neler yapıldığını öğretmenlerden öğrenebilirsiniz. 
 
Đsviçre eğitimi ve meslek eğitimi sistemi 
 
Đsviçre’de belli bir mesleğe giden yol sizin ülkenizden tamamen farklı olabilir. Burada yalnızca 
belirli bazı meslek dalları için orta öğretim ve üniversiteye gitmek gerekir. Đsviçre’deki 
gençlerin çoğunluğu mesleklerini , zorunlu okul süresinden sonra, temel mesleki eğitimde 
alırlar. Bunun diğer adı meslek öğrenimi adıyla anılan “Berufslehre”dir. Berufslehre: 
Gençler 3 yıldan 4 yıla kadar ki meslek öğrenimi süresi esnasında, bir taraftan herhangi bir 
işletmede çalışıp(pratik) diğer taraftanda aynı zamanda, yaptıkları meslek ile ilgili teorik 
bilgileri okulda öğrenirler. Đsviçre’de bu şekilde öğrenilen meslek sayısı yaklaşık olarak 
250’dir. 
 
Meslek Danışmanlık Kurumu nasıl yardımcı olur? 
 
Kanton Basel şehrinin Meslek Danışmanlık Kurumu,Đnternet adresi: http://www.bbe-
bs.ch/jugendliche_eltern/unsere-dienstleistungen/berufs-und-laufbahnberatung.  
Adres: Rebgasse 14, 4058 Basel, Telefon 061 267 86 82, genel olarak ve kişisel olarak 
bilgilendirir. Sizleri, çocuğunuzun meslek seçiminde destekler ve çocuğunuzun imkanları 
konusunda bilgilendirir. Meslek Danışmanlık Kurumu, mesleğe başlama yerini nasıl 
bulunacağı konusu ile (Lehrstelle) hangi firmalarda bu yerlerin olduğu ile ilgili bilgi verir. 
Bu hizmet gençler için ücretsizdir. Bütün görüşmeler güvenilir bir şekilde yapılır. 
  
Siz ne yapabilirsiniz? 
 
Bu internet adresinden: http://www.berufsberatung.ch/dyn/8188.aspx#a9369 kendi dilinizde, 
çocuğunuzun meslek seçimi konusunda siz ve çocuğunuz imkanlar dahilinde, aktif bir şekilde 
nasıl hareket edebileceğiniz konusunda bilgi alabilirsiniz. 
 
Her hangi bir meslek seçme veya başka bir okula devam etme konusunda karar vermek ile 
alternatif meslekleri dikkate almak zaman alır.Çocuğunuzun hayata atılmadaki bu önemli 
adımı için, gereken zamanı ayırın. 
Anne ve baba olarak, kızlarınız ve oğullarınızın sizlerin desteğine ihtiyacı vardır. 
 
Sizlere ve çocuklarınıza başarılar dileriz! 


