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Ebeveynlerden ebeveynler
için hazırlandı

Yol gösterici –

Önsöz
Gençlerin meslek seçimi çeşitli faktörlerle bazen bilinçli, fakat bazen de
bilinçsiz etkilenir.

Genelde ebeveynler bu esnada kendilerine „Ebeveyn olarak çocuğuma
bu önemli hayat aşamasında nasıl yardımcı olabilirim?“ sorusunu sorar-

Mesleki yönlerdirmede ve yaşam planlamasında ebeveynlerin ve sosyal
çevrenin çok önemli bir rolü vardır. Bilhassa söz konusu olan, günümüzdeki çok karışık meslek dünyasında, ki 370´in üzerinde meslek eğitim

lar. Burada önemli olan, desteklemede doğru ölçü ile kendi kararlarını
vermesi için serbest bırakmak arasındaki dozu yakalayabilmek ve
çocuğun mesleki gelişmesini sağlamaktır.

dalı var, çocuklarımıza arayışda yardımcı olmak,

Ebeveynlerden ebeveynler için hazırlanan bu broşürde öneriler, yardım

onları yönlendirebilmek, anahtar yetenekler verebil-

ve önemli bilgiler sunulmaktadır.

mek ve eğitim olgunluğunu kuvvetlendirebilmektir.
„Hangi meslek bana uygundur?“ „ Hangi güçlü
vasıflarımı, yeteneklerimi ve karekter özelliklerimi
nerede kullanabilirim?“ „Doğru karar verdiğimden
nasıl emin olabilirim?“ gibi sorular, gençlerin hayat

Bu broşür, çocuğunuzun meslek seçiminde destek verecek çok değerli
bilgiler ve pratik öneriler ile doludur.
Ben, bilgilerini bu broşürde toplayan, katkısı bulunan ebeveynlere
teşekkür ediyor ve siz ebeveynlere, çocuklarınıza, mesleki ve ailevi
gelecekleri için vereceğiniz destekte, herşeyin en iyisini diliyorum.

aşamalarında çok büyük bir yer kaplar.
Gençler, yönlendirmede ve meslek ile ilgili geleceğe dair planlamada, çeşitli aktörlerden ve tesis-

Saygılarımla

lerden destek görürler.
Örneğin: Okuldan, meslek danışmanlığından, sınıf arkadaşlarından,
dostlarından ve akrabalarından. Aynı yaşlardaki grupların yanısıra
ebeveynler, mesleki eğilimlerde, en önemli rolü üstlenirler. Ebeveynler
çocukları için en güvenilecek yetkili danışmanlardır. Onlar sabitleştirici

Sven-Georg Adenauer (Kaymakam)

olarak algılanırlar, olumsuzlukları önlerler, motive ederler ve uygun bir
meslek eğitimyeri aramada aktif destek verirler.
Ebeveynler meslek düzenlemesinde ve mesleki geleceğe uzantıda çok
önemli rol oynarlar.
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Ebeveynlerden ebeveynler
için hazırlandı

Yol gösterici –

Önsöz
Sevgili Ebeveynler,

Mesleki eğitim, çocuklarımızın geleceği için önemli bir anahtar fonksiyonu oluşturur. Şahsi yeteneklerini ilerletmek, güçlü vasıflara dayalı
bir meslek seçimi, meslek eğitimyeri aramak, başarılı bir başvuru gibi
konular tesadüflere bırakılamaz. Bilakis çok şahsi katkılar ve sistemli bir
gidişat gerektirir.
2008 yılının aralık ayında İlçe-Okul-Ebeveynleri Birliği’nin (Kreisschulpflegschaft) „Okuldan Mesleğe Geçiş“ çalışma grubu, her türlü ikinci
derece okullardan (Sekundarstufe I) temsilci olan ebeveynlerin katılımları ile kuruldu.
Bu çalışma grubu bahsedilen konuları ciddiyetle ele aldı.
Bu çalışma grubunun toplantılarının neticesi
Yol gösterici “Benim Çocuğum Meslek Yolunda” adlı bir
…. ebeveynlerden ebeveynlere el uzatmasıdır
Bu sizleri, sevgili ebeveynler, çocuğunuzla birlikte “Okuldan Mesleğe
Geçiş“ için destekleyecek, güçlendirecek ve motive edecektir ki, böylelikle başarılı bir meslek eğitimi için gerekli koşulları oluşturabilesiniz.
Eltern des Arbeitskreises
“Übergang Schule – Beruf”

Bizler, Gütersloh İlçesi Eğitim Bürosu’na, mali destekleri ile bu yol göste-

der Kreisschulpflegschaft
Gütersloh

rici bilgilerin basımına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

İlçe Okul Ebeveynler Birliği´nin „Okuldan Mesleğe Geçiş“ çalışma grubu
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Ebeveynlerden ebeveynler
için hazırlandı

Yol gösterici –

1 Kişisel yetkinlikleri geliştirmek –
Meslek eğitimi için elverişli hale
gelmek – Hayatın üstesinden
gelmek
Aile tarafından
destek

●

Çocuklarınızı, tatilde kendi istekleri ile bir staj yapmaları için
cesaretlendirin.

●

Katılım, örneğin gençlik itfaiyesi, kızılhaç, veya yaşlılar evinde,
gençlik gruplarında veya başka bir kurumda yapılan sosyal vazifeler,
mükemmel bir sosyal yetkinlik kazandırır.

Okulun yanı sıra, aile de çocuklarımızın psikolojik ve sosyal yeteneklerinin gelişmesinden sorumludur.
Hayatın ve meslek hayatının getirdiği zorluklara karşı dirençli olabilmeleri için, dayanıklılık, esneklik, birlikte çalışma yeteneği ve güvenilir
olmaları için temel bir yapının olması, büyük anlam taşır.

Ebeveynler, çocuklarının kişilik eğitimi için yeteri kadar
imkan sağlamalıdırlar.
Çocuklarınıza kendilerini deneyebilmeleri için mümkün olduğu
kadar çok çeşitlilik imkanı sununuz!

Ama nasıl?
Bu neden önemlidir?
Örnek olarak şu imkanlar vardır:
●

Çocuğunuz diğer insanlarla ilişkiler içinde çeşitli tecrübeler kazanır.

görevi, diğer kardeşlere ev ödevlerinde yardım etme veya çöpleri ve

●

Mesleki hayatı için önemli yetkinlikleri kazanır ve mevcut temel bilgi-

Yetkinlikler

lerini daha derinleştirerek içindeki gizli yetenekleri keşf eder.

kazanmak,

cadde kenarına çıkartması, organizasyon melekesini eğitir. Nasıl

gençler tecrübe
toplamak
●
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●

çöp bidonunu, boşaltma planını göz önünde tutarak kendiliğinden,

Çocuklar ve

zorundadır.

Çok yönlü olan aile yaşamına çocuklarınızı da dahil ediniz. Alışveriş

●

İşverenlerin, meslek egitimi için başvuranların, bir gönüllü görev, staj

yapılacağı önceden çocuklarla konuşulmalıdır.

gibi tecrübelerinin olmalarını memnuniyetle görmek isterler.

Çocuklarınızı kabiliyetlerine uygun şekilde ev işlerine, tamirhane,

Bu onların angaje olduklarını ispat eder.

yetenekleri bulmak

çevre ve bahçe işlerine alıştırın.
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Ödevleri bağımsız halletmek!

2 Meslek seçimi

Çocuğumu buna nasıl motive edebilirim?

2.1 Yetenekleri ve güçlü vasıfları bulmak
Bağımsızlık

●

İlk önce daima neleri kendisi halledebildiğine bakınız.

Motivasyon

●

Yapabileceği vazifeleri kendisi yapması için cesaretlendiriniz.

Yetenekler ve güçlü vasıflar, buna yetkinlik de denilir, merkez bir soru

Yetenekleri ve güçlü
vasıfları tanımak

Aile içerisinde bir güven tabanı oluşturunuz, çocuğunuza güveni-

ile ortaya çıkarlar: „Neyi iyi yapabiliyorum ve beni özel yapan vasfım

nizi ve onun kendi özgüvenini devamlı kuvvetlendiriniz.

nedir?“

●

Tam uygun yerde övgü, onun cesaretlenmesine sebep olur.

Burada çeşitli yetkinlikleri ayırd ederiz.

●

Güçlü vasıfların yankılanması, genelde onun daha fazla şahsi katkı-

●

Doğru zamanda övgü

larının ve motivasyonunun artmasını sağlar. Bu şekilde mesleki
eğilimi en iyi şekilde geliştirmek için bir zemin oluşturmuş olursunuz.
●

Eğer çocuğunuz yeni bir ödevi üstlenmek istiyorsa ona cesaret
veriniz. Ona, her zamanki düşündüğünüzden, „ufak bir porsiyon“
daha fazla, güven duyun.

1. Mesleki Yetkinlik
Bildiğini uygulama, Almanca dilini konuşabilme veya önemli hesaplama
teknikleri gibi vasıfları tarif eder. Arzu edilen mesleğe göre çeşitli, okulda
alınan temel yetkinlik şartları gereklidir.
2. Şahsi Yetkinlik
Duruma göre uygun hareket etme yetkinliğidir. Mesela çocuklarımızın

Kişisel potensiyelini görün ve yalnız öncelikle zayıf
noktalarını görmeyin!
Güçlü vasıfları görmek

Kim güçlü taraflarını bilirse onun meslek seçimi kolay olur ve kendi
zaaflarını problemsiz kabul eder.

hobilerinden, nasıl hedefe ulaşdıklarını veya problemleri kendi başlarına
nasıl çözümlediklerini görebiliriz.
Meslek eğitimi ve meslek hayatı için öğrenmeye ve verimli olmaya istekli
olmak, güvenilir olmak, dakik olmak, özenli olmak, konsantre olmak, sorumluluk üstlenebilmek, bağımsız çalışabilmek, eleştiriye açık olmak

Zayıf noktaları fazla
değerlendirmeyin

Çocukların kendi sınırlarını keşf edebilmeleri, önemli tecrübeler toplaya-

ve/veya önemli şartlarda yapıcı olmak öncelikli şartlardır.

bilmeleri, aynı zamanda özgüven ve kendine değer vermeleri ve benlik
gücünü geliştirebilmeleri için, bağımsızlığa ihtiyaçları vardır.

3. Sosyal Yetkinlik
Diğer insanlarla olan ilişkiyi gösteren yetkinliklerdir. Bizler burada,

Ebeveynler

Anne veya baba olarak çocuğunuzu tabii ki uygun zaman gelince

ekip/takım olmabilmekten, motivasyondan, samimiyetten, saygılı olmak-

çocuklarına

kendi başına, serbest bırakmalısınız ve ona artık “eşlik” ederek göre-

tan ve tartışmalı durumlarda, çekişmeli konuları akıllıca çözümlemekten,

„eşlik ederler“

vinizi yerine getirmeye alışınız, çocuğun hata yapmasına müsaade edi-

toleranstan (diğer insanların hissiyatlarını ve fikirlerini dikkate alabilmek-

niz ve bunu ilk etapta kabulleniniz.

ten) bahsediyoruz.

Zira bilindiği gibi bugün dahi, deneyim kazanmak kişiyi USTA yapar.
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Bağımsız olmaya, ancak kendi başına birşeyler denemekle ulaşılabilinir.
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Becerileri ve Yetkinlikleri bulmak

Alternatif meslekler daha önceden dikkate alınmalıdır. Güvenlik açısından gençler bir çok eğitim yerlerinin yanı sıra, alternatif mesleklere de

Çocuğunuza bir kez sorunuz:
başvurmalıdır.
„Seni özel yapan beş şeyi sayabilir misin?“
Bugün okulu bitirenler için, takriben 370 çeşit eğitim meslekleri
Bu değerlendirmede internette, Kreisschulpflegschaft Gütersloh sitesi,
vardır.
http:www.ksgt.de, de bulabileceğiniz sanal öneriler yardımcı olabilir.
Nereden meslekler hakkında bilgi edinebilirim? Çocuğumun ilgisini yeni

Eğitim meslekleri

2.2 Güçlü vasıflara bağlı meslek seçimi

meslekler üzerinde nasıl arttırabilirim?

„ormanında“

Her insan, az önce bahsedilen yetkinlik bölümlerinde, farklı ağırlık gös-

●

Meslek enformasyon fuarları ve borsaları çok çeşitli eğitim

●

Çocuğunuzla birlikte, direkmen eğitim yerleri ile temas imkanlarını

●

İşyerlerinin, işletme gösteri veya aksiyon günlerinde „açık kapı

●

Çok sayıda meslek tanıtma adreslerini, Kreisschulpflegschaft

İnternet, öğrencilere

Gütersloh sitesi www.ksgt.de altında bulabilirsiniz.

ve ebeveynlere çok

Federal iş ve işçi bulma kurumu (Bundesagentur für Arbeit), tüm

öneriler verir

mesleklerini tanıtırlar.

teren vasıflara sahip olabilir. Buradan uygun meslek seçimi için bazı ip
uçları çıkabilir.

araştırınız.
Hedefimiz,

Yetenekler ve

●

Kendisini, ne az ne de fazla zorlayan bir meslek eğitimi bulmak

istekler arası bir

●

Eğitim başarısını güvenceye almak

meslek seçimi

günleri“ talebeler için değerli buluşma fırsatlarıdır.

●

Seçilen meslekten memnun olmak

●

Meslek hayatında daimi ilerlemek, yükselmek
●

eğitim meslekleri hakkında ki bilgileri „BERUFENET“ sitesinde,
Meslek seçiminde, yetenekler ve istekler arasında fazla boşluk olmamahttp://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp sunmaktadır.
sına dikkat etmelisiniz; Eğitim veren işyerleri bilhassa matematik
İnglizce ve Almanca derslerinde iyi notların olmasına çok değer veri-

●

Bilhassa, uygun meslekler hakkında belirli bir arama yapmak için
www.planet-beruf.de sitesinde çeşitli enformasyonlar, talebeler,

yorlar.
ebeveynler ve öğretmenler için bilgilendirmeler vardır.
Bilhassa modern ve „sevilen“ mesleklere genelde çok gençler başvurur-

●

Her iş ve işçi bulma kurumunda (Arbeitsagentur) bir „Mesleki Bilgi-

lar. Bu sebepten dolayı bazıları için bir eğitim yeri bulma imkanı zorlaşır.

lendirme Merkezi“ (BIZ) vardır, orada her zaman, önceden bildirm-

„Hayal edilen meslek“ üzerinde ısrar edilmesi çoğu kez kabul edilmeme

den ve ücretsiz araştırma yapabilirsiniz. Orada meslek eğitimi

ve dolayısıyla hüsranlık getirir. Çocuk, „zaten hiç şansım yoktu“ diye

üzerine kitaplar, dergiler, enformasyon dosyaları, magazinler hatta

düşünür.

filmler vardır.

Bunun yanı sıra belki „yanlış“ mesleklere başvurur ve şansı bol olan
meslekleri göz ardı ediyordur.

12

13

Ebeveynlerden ebeveynler
için hazırlandı

Yol gösterici –

2.3 Ebeveynlerin Katılımları

3 Eğitim yeri arama

Ebeveynler ek olarak meslek seçimi konusunda nasıl katkıda
bulunabilirler?

Mevcut eğitim yerleri hakkında bilgileri şuradan alabilirsiniz

Çocuklarınıza okulda, mesleki yönlendirme ve hayat planlaması

●

Güncel gazetelerden

Eğitim yerleri bulma –

hakkında çeşitli öneriler ve dersler verilmektedir.

●

İşverenlerin internetteki sunumlarından

tüm teklif ve önerileri

●

Yerel Endüstri Ve Ticaret Odası (IHK)‘ nın ‚‚Eğitim Atlası‘‘ ndan

kullanma

●

Direk olarak işverenlerden (İnternet sitesi olmayan küçük çaplı

●

Ebeveynler kendi işyerlerini ve mesleklerini tanıtırlar.

●

Okul ebeveynler temsilcilikleri, olabilecek meslekler hakkında

işyerlerinde)

enformasyon programları düzenlerler.
●

Ebeveynler, çocuklarının mesleki becerilerini ve ilgilerini güçlendirirler.

Ebeveynlerin

●

Öğrenciler stajda kazandıkları tecrübelerini bildirirler.

taahhüdü zahmete

●

Okulda sunulan önerileri ilgiyle takip ederler.

değer

●

Ebeveynler motive ederler.

Mevcut eğitim yerlerinin büyük bir kısmını, detaylı olarak
●

iş ve işçi bulma kurumu

üzerinden alabilirsiniz.

Eğitim yerleri aramasında yardımcı olacak, diğer internet adreslerini
Kreisschulpflegschaft Gütersloh sitesi www.ksgt.de‚ den bulabilirsiniz.
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4 Başvuru –
Şahsınız için Tanıtım
4.1 Başvuru Dosyası
Bir eğitim yeri işletmesi genel olarak başvuran kişiden detaylı açıklamalar içeren başvuruyu, bir başvuru dosyası formatında ister. Çocuğunuz
okulda böyle bir başvuru dosyasının nasıl olması gerektiğini öğrenir.
İşverenler bu dosyanın durumuna göre, başvuranın özeni ve düzenliliğine bakarak, ilk eleme yaparlar, buna dikkat etmek gerekir. E-Mail
başvuruları, sadece firma tarafından özenle belirtilmiş ise, kabul görür.
İyi hazırlanmış bir başvuru dosyası çok zahmet, emek gerektirir –
ama sonu başarıya giden bir emektir!

Başvuru dosyasında olması gerekenler:
●

Okul bitirme diploması veya son durumu belirten okul-ara karnesi

●

Yapılmış işletme stajları hakkında belgeler

●

Katılınan kurs belgeleri, tabii karneye yazılmamışsa

●

Boş zamanlarda katılınan ek kurslar hakkında belgeler

●

Bilhassa hobi, çalışmalar veya fahri görevler üzerine belgeler

Başvuru dosyası –
ilk izlenim

Önemli: Daima kopyaları yollayınız – Asla orijinal değil!
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Başvuru belgelerinin doğru sıralanması

Başvuru yazısı

Başvuru yazısı, dosyalanmadan, dosya üzerindedir! Bir sayfadan fazla
olmamalıdır.
Diğer tüm belgeler şu sırayla dosyaya konacaktır:
1.

Fotoğraflı kapak kağıt (Önemli: Muhakkak profesyonel bir
fotoğrafçıda fotoğraf çektirin, bu yatırıma değer.)

2.

Özgeçmiş (eğer kapak kağıt kullanılmazsa, fotoğraflı olur.)

3.

Ekler

3.1

Karne kopyaları

3.2

Staj belgeleri

3.3

Kurs belgeleri ve/veya fahri görevler

3.4

Diğer ekler

Zarflama ve Gönderme
●

Adres ve gönderenin adı ya çok dikkatli ve itinalı olarak, el yazısı ile
direk zarf üzerine yazılır veya adres etiketi basılabilinir.

●

Datum | Tarih

Anschrift des Unternehmens mit dem Namen des Ansprechpartners (falls vorhanden) |
İşyerinin adresi ve sorumlu kişinin ismi (eğer var ise)
Önemli:
Lütfen, örneğin bir firmanın internet sitesinden, mümkünse sorumlu kişiyi araştırınız. Eğer
firma, bir ilanda veya firmanın sanal sitesinde bunu bildirmişse, buna rağmen başvuru sadece
„Firma xy“ veya „Personel bölümüne“ adreslenirse, olumsuz şekilde göze batar.
Biraz saçma ama, sorumlu kişinin adını, firma adresini ve eğitim mesleğinin gerçekten uygun
olmasını, zarf üzerinde kontrol ediniz. Çoğu talebeler başlangıç yazısını, daha önceden yazılmış bir yazıdan alarak, başvuruyu yanlışlıkla Bayan Müller’ in adresine, fakat başvuru yazısında da „Sehr geehrte Frau Meier“ diye yazarlar.. Veya başvurulan firmanın, hiç eğitmedigi
bir meslek eğitimi için baş vururlar. Böyle küçük kaçamak hatalar, başvurunun derhal bitmesi
demektir.

Başvuru dosyası bir DIN-A4 zarfına konulur, hedefe kırılmadan
varması için, en iyisi içine bir de karton yerleştirilir.

●

Vor- und Nachname | Adı- ve Soyadı
Straße mit Hausnummer | Cadde ve ev numarası
Postleitzahl und Wohnort | Posta kodu ve yer
Telefonnummer | Telefon numarası
E-Mail-Adresse | E-Mail-adresi

Zarfın yeterli şekilde pullanmasına dikkat ediniz (en az 1,45 €).

Betreffzeile: Genaue Bezeichnung der Ausbildungsstelle, Angabe des Fundortes |
İlgi satırı: Eğitim yerinin hatasız belirtilmesi, adrese nereden ulaştığınızın yazılması
Anrede (persönliche Anrede oder wenn nicht vorhanden Sehr geehrte Damen und Herren) |
Hitap (Sahsi hitap veya yok ise, Sehr geehrte Damen und Herren)
Grund des Anschreibens, Bezug zum Stellenangebot, Interesse am Unternehmen (2 Zeilen) |
Başvurunun sebebi, işyeri teklifine ilgi, işyerine enterese (2 Satır)

Eğer alıcı, üste posta ücreti ödemek zorunda kalırsa, hemen
negatif etki yapar.

Motivation, Fähigkeiten und Eignung, Interesse für eigene Person wecken, Bezug zur Ausbildungsstelle herstellen (6 Zeilen) | Motivasyon, yetenekler ve uygunluk, kendi kişiliğine ilgi
uyandırma, bu yolla eğitim yeri ile bağlantı kurma (6 Satır)
Zeitpunkt und Art des Schulabschlusses | Okul mezuniyetinin zamanı ve çeşidi

Infos: www.planet-beruf.de
www.ak-eltern-hc.de

Freundliche Aufforderung zu einem Vorstellungsgespräch | Ön görüşme için samimi çağırı
Mit freundlichen Grüßen | Samimi Selamlarımla
Name des Unterzeichners | İmzalıyanın ismi
Anlagen | Ekler
Kopien wichtiger Zeugnisse, Bescheinigungen | Önemli karnelerin, belgelerin kopyaları

18

19

Yol gösterici –

Ebeveynlerden ebeveynler
için hazırlandı

Tüm başvurular için bir genel bakış

Özgeçmiş

Öneri: Özel ayrı bir klasörde, bir genel bakış dosyası, size her zaman bir genel bakış
Zur Person
Name:
Geburtsort:
Anschrift:
Eltern:
Geschwister:

sunacak ve ön görüşme planlamasında yardımcı olacaktır.
Bewerbung
abgeschickt
am

Angaben zu Eltern sind freiwillig.
Angaben zu Geschwistern sind freiwillig.

Beruf

Unternehmen/
Kontaktdaten

Rückmeldung
vom/Kontaktperson

Vorstellungsgespräch am,
bei

Bemerkung/
Ergebnis

1.
2.
3.

Schulbildung
bis
bis
Lieblingsfächer:

Grundschule
Haupt-, Realschule oder Gymnasium, Gesamtschule
(Angaben sind freiwillig. Eine Angabe ist natürlich vor allem dann
von Vorteil, wenn das Lieblingsfach irgendwie zum gewählten
Ausbildungsberuf passt.
Schulische Aktivitäten: Falls vorhanden
Schulabschluss:
Welchen? Wann erreicht?

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Besondere Kenntnisse
z. B. EDV-Kenntnisse, Fremdsprachen, Zehn-Finger-Schreiben,
Kenntnisse:
Führerschein

14.
15.
16.
17.
18.

Praktische Erfahrung
Betriebspraktikum: Was? Wann? Wo? Welche Aufgaben?
bis
bis
Ferienjob: Was? Wann? Wo? Welche Aufgaben?

19.
20.

Uyarı:
Interessen
Hobbys:
Datum
Unterschrift

(Arbeitsagentur) „İş Ve İşci Bulma Kurumu“ ndan bir randevu alın ve kendinizi „eğitim yeri
arayan“ olarak kayıt ettirin.  Her iletilen başvuru için 5 € mali destek verilir. Tabii ki
bunun için yazdıklarınızın kopyalanıp saklanması gerekir. Eğer çocuğunuz ön görüşme
için başka bir şehire davet edilirse ve firma yol masraflarını üstlenmezse, bunu „Arbeitsagentur“ karşılar. Çocuğunuzdan, bunun için gerekli belgeyi oradan almasını ve ön gö-

20

rüşmeden sonra sorumlu kişi tarafından tasdik ettirmesini isteyin.
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4.2 Ön görüşme / tanışmaya hazırlık
İyi bir ön hazırlık

3. Ön görüşme için verilen randevu derhal kızınız veya oğlunuz tarafıdan ajandaya yazılmalıdır. Bu randevu uygun değilse, çocuğunuz en

Aşagıda verilen tüm önerilerde, bir bakın, çocuğunuz bunları kendi
kısa zamanda engellendiğini bildirerek yeni bir randevu tarihi rica

ve planlama

başına yapabiliyor mu!
etmelidir. Randevu zamanı ders zamanına geliyorsa, ögrenci derhal

başarısızlıktan korur

öğretmeni ile görüşmelidir.
Her ihtimale karşı mutlaka kontrol ediniz!
4. Davetiye gönderen firmanın, davetiyede bir tasdikleme isteyip iste1. Firmadan gelen, genelde kızınıza veya oğlunuza gönderilmiş olan,
davetiyenin, derhal çocuğunuz tarafından bizzat açılıp okunmasını
temin edin.
2. Çocuğunuzun hergün, kendi E-Mail’lerine bakmasını sağlayınız.

mediğine dikkat ediniz. En kısa zamanda geri haber vermek, ilgilenmenin alametidir.
5. Siz çocuğunuza yardımcı olmak isteseniz dahi; Firma ile aradaki
ilişkiyi kendisi devam ettirmelidir. Olabilecek sorular veya randevu

Bir firmadan Mail ile sorular sorulması veya davetiye gönderilme

tasdiği için, siz kendiniz işletmeye telefon ETMEYİNİZ, bunu

durumu olabilir.

çocuğunuz kendi üstlenmelidir, aksi halde personel sorumlusu çocuğunuzun kendi başına işlerini halledemediğini düşünür.
6. Çocuğunuz bu durumda, firma hakkında daha geniş bilgi edinmeli
ve firmaya sormak istediği sorular hakkında bir liste hazırlamalıdır.

Müesseseye karşı
enterese göstermek

7. Çocuğunuz randevudan 15 dakika önce işletmede olması gerektiğini
hesaba katıp, bu şekilde trafik ulaşımını araştırmalı ve hesaplamalıdır.
8. Çocuğunuzla birlikte gardırobına bakıp, uygun kıyafet seçiniz. Gerekirse bir alışveriş veya berber randevusunu da planlayınız. Spor
ayakkabılarıyla olmaz!
9. Karşılıklı iletişim kültürü açısından, çocuğunuzla beraber tekrar
tekrar soruları ve uygun davranışları talim ediniz: Saygılı selamlama,
ilgiyle dinleme, karşısındakinin sözünü kesmeme, sorular sorma ve
iyi bir vedalaşma.

22
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10. Çocuğunuza, böyle bir ön görüşmede kendini iyi sunması gerek-

11. Çocuğunuzun bir gün önceden şunları hazırlamış olması gerekir.

tiğini açıklayınız. Eger konuşma, personel sorumlusu ve bir grup

●

Davet yazısı

öğrenci ile yapılıyorsa, çocugunuzun yerinde sakin sessiz oturması,

●

Başvuru belgelerinin kopyaları (bir daha tam okuyun)

yeterli degildir. Kendisi de konuşmalara aktif katılmalı, sorular sor-

●

Hazırlanmış olan sorular listesi

malı ve cevaplar vermelidir. Bir soruya mükemmel yanıt verileme-

●

Ulaşım için yazılmış yol notları

mesi, hiç ağzını açmadan ve ilgisizce orada oturmaktan daha iyidir.

●

Ulaşım için bilet

●

Her ihtimale karşı biraz nakit para

●

Hesap makinası, eğer bir test yapılacak olursa

●

Kalem ve yazı defteri

●

Uygun, önceden seçilmiş kıyafet
Ulaşım yeri uzak mı veya eğiteceklerin elemesi uzun sürer mi?
O zaman, gerektiğinde bir içecek ve ufak bir yiyecek paketi
hazırlayınız.

12. Ön görüşme olacağı gün başka büyük aksiyonlar planlanmamalıdır.
13. Siz kendiniz sakin davranın, cesaret verici konuşun ve çocuğunuza
iyi hazırlandığına dair güvence verin.
14. Çocuğunuz çok heyecanlı mı? İmtihan zamanlarında bir anlık
boşluk yaşıyor mu? O zaman en iyisi sakinleştirici nefes talimleri
hakkında bilgiler alınız ve önceden, uygun vakitte, birlikte randevuyu prova yapınız.
15. Başarılı bir görüşmeden sonra onun sevincini birlikte paylaşın ve
hangi nedenlerle olursa olsun, çocuğunuzun pek de memnun
olmadığı bir görüşme olsa dahi, onun yanında destekçi olunuz.
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4.3 Bir ön görüşmede sorulan muhtemel sorular:
●

Meslek seçiminizi nasıl yaptınız?

●

Meslek hakkında neler biliyorsunuz?

●

Meslek seçiminizin sebepleri nelerdir?

●

Neden bizim işyerimiz için karar verdiniz?

●

Eğitim sürecinde sizin için önemli olan nedir?

●

Sizin güçlü ve zayıf vasıflarınız nelerdir? (Öneri: Burada yalan

Başvuranın eğitim sorumlusuna yöneltebileceği sorular:
Soruları önceden not edip görüşmeye beraber götürünüz.
●

İşyerinizde kaç işçi çalıştırıyorsunuz?

●

Başka meslek eğitimi gören var mı?

●

Meslek okulunun yeri nerededir?

●

Meslek eğitimindeki ağır noktalar nelerdir?

●

Eğitim tamamlandıktan sonra işçi olarak alınma şansı varmıdır?

söylenilmesede, dakik olmama veya düzensizlik gibi zayıf noktalarınızı söyleyerek de firmanın size karşı k.o. kriterini kullanmasına
fırsat vermeyiniz).
●

Staj ve deneme haftalarından hangi tecrübeleri topladınız?

●

Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

4.4 Bir rededilme mağlubiyet değildir
●

Çok nadiren ilk başvuru başarılı olur.

●

Eğitim yerlerinden çok, başvuranların sayısı vardır.

●

Eğer çocuğunuz ön görüşmeye kadar başarılı oldu ise:
Personel bölümünden rededilme sebebini sorunuz.

●

Alternatifleri araştırınız. Bir meslek dalında, hiç ön görüşme daveti
alamadan, rededilmeler arka arkaya geliyorsa, orada çok fazla
rakip vardır ve dolayısıyla sansınız kötüdür.
Böyle durumda kişi bir meslek üzerine konsentre olmamalıdır.
Bakınız Madde 3.
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