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Önümüzdeki aylarda çocuğunuz meslekler hakkında 
bilgilendirilecek ve mesleki dünyayı keşfedecek. Arayışlarında 
ve yaklaşımlarında onu cesaretlendirebilir, sorgulamalarını ve 
düşüncelerini paylaşabilirsiniz.

Eğitiminin planlanması esnasında da desteğiniz faydalı 
olacaktır. Gerçekçi bir plan, çocuğunuzun kişiliği, hedefl enen 
meslek ve eğitim veya iş piyasası gerekliliklerinin göz önünde 
bulundurulduğu pek çok etmenin kesişimindedir.

İki yıl sonra çocuğunuz ilk öğretimini tamamlayıp mesleki eğitime veya beden eğitimi okuluna başlayacaktır.

Onun ilgi alanlarını, niteliklerini ve güçlü noktalarını siz biliyorsunuz, bir meslek veya bir eğitim arayışında, 
okulun ve yönlendirmenin yardımıyla ona yardımcı olabilirsiniz.

Hayat için bir seçim?
Zevkler ve ilgi alanları hayat süresince değişir. Ayrıca toplum 
her alanda sürekli ilerler ve sık sık yeni meslekler ortaya çıkar. 
Son olarak, İsviçre eğitim sisteminin özelliklerinden birisi 
seçilen yollar arasında geçişlere izin vermesidir. Her durumda 
sağlam bir ilk eğitim gelecekteki gelişmeler için bir sıçrama 
taşı vazifesi görür.

Yönlendirme süreci zaman alabilir. Sizin yardımınızla her şey 
kolaylaşacaktır.

Haberdar olmak
Çocuğunuz meslekleri ve eğitim yollarını seçerken ona eşlik 
ediniz:
Broşür  Vaud kantonunda mecburi öğrenim sonrası  
 eğitim
İnternet  www.vd.ch/orientation
Mobil site  m.vd.ch/metiers 
CIEP  Bilgi ve belgelere Bölgesel Yönlendirme 
 Merkezleri'nden özgürce erişilebilir
Meslek Bilgileri  Kayıt gerektirir, meslek erbabıyla   
 buluşmalar
Meslekler fuarı  Serbest giriş, her yıl sonbaharda

Bilgilenmek
Çocuğunuzun ilgi alanlarını biliyorsunuz, kişiliğini, güçlü 
yönlerini ve motivasyonunu tanıyorsunuz. Üzerinde tartışarak  
bunları değerlendirmesine yardımcı olabilirsiniz. 

Yönlenmek
İş dünyasındaki tecrübelerinizden çocuğunuza bahsedin, 
eğitim planının gerçekleştirilmesinde ona destek olun.

 · Yakınlarınızdan, meslektaşlarınızdan, tanıdıklarınızdan 
yardım alın. Kilit bir staj veya çıraklık fırsatı mevcut 
olabilir.

 · Başvuru dosyasını gözden geçirin.
 · İşe alım mülakatına beraber hazırlanın.
 · Seçilen eğitimin ve mesleğin gerekliliklerine onu 

hazırlayın.

Bütün bu aşamalarda siz ve çocuğunuz okulun ve 
yönlendirmenin desteğine güvenebilirsiniz.
Öğretim kurumunda talebiniz üzerine yönlendirme danışmanı 
psikologlar sizi ağırlayacaktır. Görüşmeler ücretsizdir.

type de formation

démarches / exigences

moi

métier visé

apprentissage gymnase

intérêts, qualités, aptitudes, 
valeurs, motivation

Recherche d’une 
place d’apprentissage
Examen d’aptitudes

Certificat de fin d’études 
secondaires VP

ou VG sous conditions
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Çocuğunuzun randevusu
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10 S - KEŞIF VE BILGI

11 S - SEÇIM VE GERÇEKLEŞTIRME

AĞUSTOS EYÜL EKIM KASIM

ARALIK OCAK ŞUBAT MART

NISAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ
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NISAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ

Çocuğunuzun randevusu
Yönlendirme amaçlı etkinliklerin takvimde kalın 
olarak belirtilmiş olanlarında siz de çocuğunuza 
eşlik edebilirsiniz.

Önümüzdeki iki yıl boyunca pek çok başka buluşma 
da gerçekleştirilecektir. Aşağıda yukarıya not 
alabileceğiniz bir listesi vardır:

 · Okulda yönlendirme atölyesi, kayıt gerektirir 
(VP)

 · Randevu üzerine COSP ile görüşme
 · Bölgenizdeki Öğrenim ve Meslekler Bilgi 

Merkezi'ni (CIEP) ziyaret, özgr erişim
 · İş görüşmesi veya meslek okulu stajları
 · Belli bir mesleki eğitim için yetenek sınavı
 · İş görüşmesi

Okul ve yönlendirmenin desteği
VG
Genel alan öğrencileri yeni bir dal keşfediyor: Profesyonel dünyaya 
yaklaşım (AMP). Kanton akademik ve mesleki yönlendirme ofi sinin 
hazırladığı materyaller meslek ve eğitimleri keşfetmelerine ve daha iyi bilgi 
edinmelerine yardımcı olacak. Burada etkili bir motivasyon mektubu ve 
özgeçmiş yazmayı ve seçtikleri meslekte nasıl iş başvurusu yapacaklarını 
öğrenecekler.

VP
Ortaöğrenim öncesi alanı öğrencileri, kurumlarının yönlendirme danışmanı 
psikoloğunun (COSP) düzenlediği yönlendirme atölyelerine kaydolup 
eğitim alanlarını ve sonuçlarını öğrenebilirler.

VG öğrencilerine sınıfl arda dağıtılan bilgilere VP öğrencileri de çevrimiçi 
olarak (www.vd.ch/orientation) veya bölgelerindeki Öğrenim ve Meslekler 
Bilgi Merkezi'nden (CIEP) erişebilirler.
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Çevrimiçi çıraklık noktaları
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T1 kabul talebi


