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Dragi roditelji 
 
Mladi, koji posle obaveznog školskog obrazovanja ne poseduju rešenje za priključak u 
profesionalni život nalaze se u opasnosti da promaše izbor profesije i ulaz u radni život. Ova 
stranica želi da informiše roditelje kako se ostvaruje uspešan prelaz iz škole u profesionalni 
život. 
 
Vi imate kćerku ili sina u 7., 8., 9. ili 10. razredu. Vaš sin ili Vaša kćerka mora da se odluci za 
jednu profesiju ili jednu dalje vodeću školu. To nije uvek tako jednostavno, iako škola i 
Savetovalište za izbor profesije podržavaju mlade pri izboru obrazovanja. 
Odgovornost ipak ostaje na mladima lično i upravo na Vama roditeljima. Znaci, Vi morate 
zajedno sa Vašom decom jako puno toga učiniti, da biste našli dobro rešenje. Za mlade je 
jako vazno da im majka ili otac po mogućnosti pomognu. 
 
Kako pomaže škola? 
Škola priprema učenice i učenike u 8. i 9. razredu za izbor jedne profesije ili dalje vodeće 
škole. Pitajte učiteljicu i učitelja, sta se tacno dogaña u školi. 
 
Švajcarski školski- i stručno usmereno obrazovni sistem 
Put ka jednom odreñenom zvanju može u Švajcarskoj potpuno drugačije izgledati nego u 
Vašoj domovini. Tako se ovde mora za jedan mali deo profesija pohañati srednja škola a 
onda univerzitet. Većina mladih u Švajcarskoj izuče svoju profesiju posle obaveznog 
školovanja putem takozvanog stručnog obrazovanja (Berufslehre): 
Tokom tri do četiri godine školuju se u jednom preduzeću (praksa),ali istovremeno idu i u 
školu gde uce teoriju. U Švajcarskoj postoji oko 250 profesija koje se na ovaj nacin 
izucavaju. 
 
Kako pomaže savetovalište za izbor zanimanja? 
Savetovalište za izbor zanimanja (Berufsberatung) 
http://www.bbe-bs.ch/jugendliche_eltern/unsere-dienstleistungen/berufs-und-
laufbahnberatung kantona Bazel-Grad, Rebgasse 14, 4058 Bazel Telefon 061 267 86 82 
nudi informacije i lične razgovore. Ono podržava pri izboru zvanja i daje obaveštenja o 
raznoraznim mogućnostima, koje za Vase dete postoje. Savetovalište za izbor zvanja 
takodje raspolaže sa informacijama kako se uopšte može doći do radnog mesta za 
izučavanje zvanja i koja preduzeća nude mesta za izučavanje zanata. Ova ponuda za mlade 
je besplatna. Svi razgovori su strogo poverljivi. 
 
Šta možete Vi lično da uradite? 
Sledeći link http://www.berufsberatung.ch/dyn/8188.aspx#a9350 informiše Vas na Vašem 
jeziku o raznoraznim mogućnostima, kako Vi i Vase dete pri izboru zvanja možete lično 
postati aktivni. 
 
Izbor jednog zvanja ili jedne dalje vodeće škole zahteva vreme za razmišljanje i vreme za 
proveravanje raznoraznih alternativa (izbora izmeñu dve mogućnosti). Znači, uzmite sebi 
vremena za ovoj važan korak u životu Vaše dece. Vaši sinovi i kćeri su ovisni o tome, da Vi 
kao roditelji podržavate. 
 
Mi želimo Vama i Vašoj deci puno uspeha! 
 
 
 


