Erkek Çocuklar
Gelecek Günü

» Sevgili Anne ve Babalar,

Almanya çapında düzenlenecek olan Erkek Çocuklar Gelecek Günü [Boys’Day] etkinliği kapsamında, bütün kamu
kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve şirketler, üniversite ve iş bulma kurumları 5nci sınıftan büyük sınıftaki
erkek çocuklara kapılarını açıyor. Bu etkinlik süresince yukarıda açıklanan kurum ve kuruluşlar, erkek çocukların bugüne kadar pek ilgilenmedikleri örneğin sağlık sektörü, sosyal ve eğitim kurumlarında çalışma gibi meslek ve üniversite eğitimi hakkında önemli bilgiler vereceklerdir. Erkek çocuklar bu etkinlik gününde, seçecekleri meslekler ve
hayatlarını planlamaları açısından çok değerli ve çeşitli bilgiler edinebileceklerdir.
Dr. Kristina Schröder, Almanya Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı

«

Neden Sadece Özellikle Erkek Çocuklar İçin Bir Gelecek Günü Düzenleniyor?

İş piyasası sürekli olarak değişkenlik gösteriyor ve buna bağlı olarak erkeklerin de iş bulması ve meslek seçimi farklılaşıyor. Bugüne kadar çoğunlukla erkekler tarafından yapılan mesleklerde [örneğin çiftçilik veya sanayi üretimi gibi] erkek oranında düşüş
olduğu görülmektedir, buna karşın hizmet sektöründe iş bulma ve meslek eğitimi şansı giderek artmaktadır. Bu sektörlerde
erkek personelin yetişmesi özellikle istenmektedir! Erkek Çocuklar Gelecek Günü [Boys’Day] etkinliği kapsamında erkek çocuklar deneme stajları, bilgilendirme toplantıları, şirket ve ilgili kurum ve kuruluşların ziyaret edilmesi veya Workshop etkinlikleri
çerçevesinde yeni ve cazip meslekleri tanıyabilir ve sosyal becerilerini test edebilirler.

Oğlunuzun Meslek Seçimi ve Hayat Planlamasında Siz Ebeveyn Olarak Neler Yapabilirsiniz?

Erkek Çocuklar Gelecek Günü [Boys’Day] etkinliği gününde, oğlunuzun bir deneme stajı yapacağı yer bulmasında aktif
olarak yardımcı olun. Bunun için www.boys-day.de sayfasındaki bilgilerden faydalanın ve bu sayfadaki Aksiyon bölümünde yakınınızda sunulan olanakları inceleyin. Boys’Day web sayfasında ayrıca bölgedeki kurumların iletişim bilgileri bulunur ve bu
sayfada Boys’Day dokümanlarını ücretsiz olarak Online sipariş edebilirsiniz. Eğer siz de, erkek çalışan sayısı az olan bir sektörde çalışıyorsanız bir Boys’ Day Bilgilendirme Etkinliği düzenlenmesi için girişimde bulunabilirsiniz. Bu önerinizi iş arkadaşlarınız ve amirinizle konuşun, düzenleyeceğiniz etkinliği ilgili web sayfasındaki Aksiyon haritasına kaydedin. Bu sayfadan erkek
çocuklar düzenleyeceğiniz etkinlik konusunda bilgi sahibi olurlar ve online başvuruda bulunabilirler.

… ve Kızınız?

Kız çocukları da gelecekteki mesleklerini seçerken genellikle sadece kadınların yaptığı mesleklere yoğunlaşırlar. Bu nedenle
Kız Çocuklar Gelecek Günü [Girls’Day] etkinliği, kız çocuklarının bir gün boyunca bugüne kadar hiç düşünmedikleri örneğin
teknik veya el sanatları sektörü gibi bir meslek dalına ait iş yerinde deneme stajı yapma olanağı sunar. Ayrıntılı bilgiler
www.girls-day.de sayfasında açıklanmıştır.

Bu Etkinliğe Okullar Nasıl Katılır?

Kız Çocuklar Gelecek Günü [Girls’ Day] etkinlikleri geçtiğimiz yıllarda okulları, kız çocukların özellikle erkek çocuklara
sunulan iş olanaklarından faydalanmalarını sağlamaları için motive etmiştir. Almanya çapında düzenlenecek Erkek Çocuklar
Gelecek Günü [Boys’Day] etkinliğinde okullar, Erkek Çocuklar Gelecek Günü [Boys’Day] Almanya çapındaki koordinasyon
merkezi hizmetlerinden faydalanabilecektir. Koordinasyon merkezi, okul içi ve dışında erkek çocuklara yönelik uygun aksiyon
faaliyetlerini destekler ve bu konuda gerekli bilgileri verir.
Diğer bilgiler ve destekleri www.boys-day.de sayfasından elde edebilirsiniz.
1. Mart tarihinden itibaren Boys’Day Hotline merkezi 05 21.106-73 55 nolu telefondan hizmet vermeye başlayacaktır.
Çalışma saatleri: Pazartesi-Cuma Saat 14.00-18.00 arası
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Boys’Day etkinliği çerçevesinde erkek çocuklar için sunulan bir etkinliğe katılacaktır.
Kendisini bu tarihte derslerden izinli kılmanızı rica ediyorum.

Genç erkekler, meslek veya üniversite eğitim dalı seçimini yaparlarken seçimlerini halen klasik meslekler veya bilinen
üniversite dallarını göz önüne alarak yapmaktadır. Bunun dışında erkek çocuklar ve gençler gelecek planlarını, sadece
çalışma hayatını kapsayan tek boyutlu olarak yapmakta ve bu planlarında aile ve ev işlerine yer ayırmamaktadırlar.
Böylelikle mesleki veya kişisel becerilerinden tam olarak faydalanamamaktadırlar. Erkek Çocuklar Gelecek Günü
[Boys’ Day] etkinliği, meslek seçimi çeşitliliğinin genişletilmesi ile birlikte erkek rol modelinin esnekleştirilmesi ve sosyal
yanlarının güçlendirilmesini amaçlar.
Bu etkinlik gününde sosyal kurumlar, sivil toplum örgütleri, iş ajansları, üniversite ve diğer birçok kurum, 5nci sınıftan
büyük sınıftaki erkek çocuklara kapılarını açarak deneme stajları, bilgilendirme toplantıları ve katılabilecekleri aksiyonlar
sunacaktır.

Oğlum aşağıda açıklanan kurumun | kuruluşun sunduğu bir etkinliğe katılacaktır:
Kurum | Kuruluş | Şirket

Firmadaki | Sosyal kuruluştaki irtibat partnerinin adı

Öğrenci velisinin adı ve soyadı

Adres

Tarih | Öğrenci velisinin imzası
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