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Çocuğunuzla birlikte mesleki seçeneklerin heyecanlı  
dünyasını keşfedin!

Çocuğunuz bir veya iki yıl içerisinde okulu bitirecek. Hangi eğitim / üniver-
site eğitimi için karar verecek? İlgi alanları nelerdir? Şu sıralar neler rağbet 
görüyor? Hangi meslekler var? Bunlar, birçok ebeveyni ve genci ilgilendi-
ren sorulardır.

Eğitimi verilen 300’den fazla meslek mevcuttur. Buna 20.000’den fazla 
üniversite bölümü ekleniyor.

Gençler, meslek seçiminde çoğunlukla klişeleri baz alıyorlar. Kızlar 
çoğunlukla “tipik” bir kadın mesleği, erkekler de “tipik” bir erkek mesleği 
seçiyorlar. Klişelere uymayan meslekleri belki de hiç dikkate bile 
almıyorlar. Oysa belki de onlar için çok uygundur.

Geleceği olan meslekler nelerdir? Meslek dünyası nasıl değişiyor?
Çocuğunuzun okuldan sonra üniversite eğitimine mi yoksa meslek 
eğitimine mi başlaması fark etmez, tüm yollar gelişme bakış açıları ve 
kariyer fırsatları sunarlar. Meslek dünyası şu anda çok değişiyor. İklim 
koruması ve sürdürülebilirlik, şu anda dünyayı ilgilendiren konulardır ve 
meslek seçiminde birçok genç için de önemlidir. Şu anda eğitimi verilen 
mesleklerde, özellikle teknik, bilimsel mesleklerde ve bilişim alanında çok 
sayıda nitelikli çalışana ihtiyaç duyulmaktadır.

Ancak sosyal ve bakımla ilgili meslekler de çok çeşitli fırsatlar sunar ve 
talep sürekli arttığı için krizlere dayanıklıdır.

Çocuğunuzu, yeni meslekleri tanıyabilmesi için tatillerde staj yapmaya 
teşvik edin!

Çocuğunuzu nasıl destekleyebilirsiniz?
Çocuğunuzu, klişelere daha az odaklanması ve daha çok kendi yetenek-
lerine ve becerilerine güvenmesi konusunda destekleyebilirsiniz. Bu tür 
klişelerden arınmış bir şekilde meslek seçiminize yaklaşmanıza yardımcı 
olacak etkinlikler mevcuttur. Çocuğunuzu, buna katılmak konusunda cesa-
retlendirin veya bu etkinlikleri birlikte ziyaret edin!

Sayın ebeveynler ve veliler,

gençler bir meslek seçerken, ister erkek 
isterse kadın mesleği olsun, güçlü bir 
şekilde yönlendiriliyorlar. Bundan dolayı 
birçok ilginç meslek göz önünden kaybo-
luyor, potansiyel ve kişisel beceriler 
kullanılmıyor.

Meslek seçiminde önemli refakatçilerdir.
Çocuğunuzun yenilikler açık olması için 
monu cesaretlendirin! 

Birçok genç kadın, örneğin yaratıcılık, 
iletişim veya yabancı dil becerileri gibi 
tipik olarak erkek işlerinde de talep edilen 
becerilere sahiptir. Özellikle teknik alan-
da yükselme ve para kazanma olanakları 
için çok iyi fırsatlar sunan sürekli yeni 
meslekler oluşmaktadır 

Sağlık ve eğitim sektörlerindeki iş bek-
lentileri mükemmeldir ve çok çeşitli 
yaklaşımlar sunar. Genç erkekler burada 
hala belirgin şekilde yeterince temsil edil-
miyorlar ve memnuniyetle bekleniyorlar.

Her yıl Nisan ayında düzenlenen Kız 
Günü / Erkek Günü, ilk dürtüleri verebilir 
ve yeni bakış açıları sağlayabilir.
Çocuğunuzla birlikte fırsatı kullanın!
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Çocuğunuzun geleceği için en iyisini istiyorsunuz!
Bu sırada uygun meslek önemlidir, fakat bunu nasıl
bulacaksınız?

https://www.girls-day.de
http://www.boys-day.de


Hayalindeki mesleğe giden dolambaçlı yollar  
hakkında - Daniel bir eğitimcidir 
Daniel, eğitimci olmaya giden yolun nasıldı?
14 yaşındayken bir makaleye denk geldim. Burada 
eğitimcilikten bahsediliyordu. Masamın üzerinde 
duruyordu, ancak daha çok geleneksel olan bir 
aileden geldiğim için motorlu taşıt tamircisi eğitimine 
başladım. Bana göre olmadığını kısa sürede 

anladım, önce askere gittim ve ardından çocuk bakıcılığı eğitimine başladım 
(bugün sosyal pedagoji asistanı). Yükselme eğitimleriyle eğitimci oldum. 

Eğitimcilik mesleğinde en çok sevdiğin nedir?
3 yaş üzeri çocuklara refakat etmek muhteşem bir şey. Sonraki hayatın teme-
lini atmaya katkıda bulunuyorsun. Her gün farklı ve değişken. Çok çeşitli ilginç 
gelişim olanakları mevcuttur.

İşin için hangi güçlü yönlerine ihtiyaç duyuyorsun?
En önemlisi empati. Çocuklar gibi düşünmek, hissetmek, yetenekleri keşfetmek 
ve cesaretlendirmek. Yaratıcılık, sabır, hatta ömür boyu öğrenme isteği de 
büyük bir rol oynuyor.

Bu meslekle ilgilenenler gençlere neler tavsiye ediyorsun?
En iyisi kendileri baksınlar, staj yapıp uygun olup olmadıklarını denesinler.  
Bu eğitim ile farklı yaklaşımlarla krizlere dayanıklı bir işiniz olacaktır. Ayrıca  
gençlerle veya sokakta sosyal çalışan olarak da çalışabilirsiniz.

O bunu yapabilir, o bunu yapmak istiyor!  
Pegah güçlü bir kadındır!  
Pegah 7 yıldır Almanya’da yaşıyor ve işletim teknolojisi için elektronik teknisyeni 

eğitimini tamamladı. Performansı o kadar iyiydi ki, 
eğitim süresini kısalttı. Elektrik mühendisliği alanı onu 
her zaman büyülemiştir ve bundan dolayı mutlaka bu 
alanda çalışmak istemişti.
 
Neden bu meslekte karar kıldın? 
Elektrik mühendisliği hayatın tamamı için önem-
lidir, çünkü elektrik olmadan hiçbir şey olmaz. Bu 
alanda neden sadece erkekler çalışsın? Kadınlar da 
başarabilir ve ben bunu göstermek istedim. Aslında 

fizik öğretmeni olmak istiyordum. Şimdi eğitim merkezinde çalışıyorum, çünkü 
gençlerle çalışmayı ve onları teşvik etmeyi seviyorum.

Bu mesleğe ilgi duyan gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?  
İnan bana, istersen her şeyi başarabilirsin. En önemli dersler Matematik,  
Fizik ve Almanca’dır. Aynı şekilde takım olarak çalışabilme yeteneği ve iletişim 
de önemlidir. 

İşin için hangi güçlü yönlerine ihtiyaç duyuyorsun? 
Sabır, takım olarak çalışabilme yeteneği, özenli çalışma günlük işlerim için çok 
önemlidir. Ayrıca bu mesleğin temel koşullarından biri iyi gözlerdir. Renkleri 
tanıyabilmek gerekir, aksi takdirde yanlış kabloları bağlayabilirsiniz ve bu hiç 
iyi olmaz.

Ebeveynler için ipuçları ve bilgiler

Meslek danışma merkezlerinin, 
okulların veya eğitim fuarlarının veli 
toplantılarına katılarak bilgi edinin.

Ayrıca meslek danışmanlığından 
randevu da alabilirsiniz.

Ebeveyn ve veli olarak aşağıdaki  
bilgi portallarında birçok ipucu  
bulabilirsiniz.

Çocuğunuz hangi meslek eğitimine 
veya üniversite eğitimine karar 
vereceğini hala bilmiyorsa, oryanta-
syon için keşif aracını kullanabilir.
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https://planet-beruf.de/eltern-und-erziehungsberechtigte
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https://abi.de/eltern
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