Ebeveynler için Bilgiler
Futur en tous genres - Kısa Temel Bilgiler
İsviçre'de, halen ağırlıklı olarak sadece kadınların veya sadece erkeklerin tercih ettiği birçok eğitim alanı ve
meslek bulunmaktadır. Bu nedenle, Futur en tous genres gününün amacı, kız ve oğlan çocukların mesleki
anlamda ufkunu genişletmek ve kalıplaşmış mesleki cinsiyet algısının ötesinde diledikleri meslekleri
keşfetmelerini sağlamaktır. Bu ulusal gün vesilesiyle, İsviçre genelinde yüzlerce şirket, kuruluş, meslek okulu ve
yükseköğretim kurumu kapılarını kız ve oğlan çocuklara açıyor. Her kantonun kendi durumuna göre, farklı
sınıflardaki öğrencilere daha fazla ağırlık verilmektedir:
•
•
•
•
•
•

Bern Kantonu: 7H ve 9H (HarmoS Sistemi),
Neuchâtel Kantonu: 9. Sınıf,
Valais Kantonu: 8H,
Fribourg Kantonu: 7H (temel program) ve 10H (tematik atölyeler),
Cenevre Kantonu: 9. Sınıf (zorunlu katılım),
Vaud Kantonu: 7 ila 9. Sınıf arası.

Katılım Koşulları
Futur en tous genres günü, ana konsepti gereği çapraz katılım şeklinde düzenlenir. Çocuklar, kalıplaşmış
mesleki cinsiyet algısından uzak bir şekilde ilgilendikleri ve kendi yaşamlarında seçecekleri meslekleri ve mesleki
uzmanlık alanlarını keşfeder. Bu özel gün boyunca, yukarıda belirtilen sınıflarda eğitim gören öğrenciler, karşı
cinsten bir yakınının iş yerine (temel program) eşlik eder veya tematik bir atölyeye katılır (buraya tıklayarak
sitemize kayıt olun).
1.

Temel program: Kız ve oğlan çocuklar bir iş yerine gider

Temel program çerçevesinde, öğrenciler yakınlarının iş yerlerine eşlik eder. Birkaç farklı katılım şekli
bulunmaktadır. İş arkadaşlarınızdan, şirket yönetiminden veya insan kaynakları departmanından konuyla ilgili
ricada bulunmanızı talep ediyoruz.
Temel programa farklı şekillerde katılabilirsiniz. İşte bazı örnekler:
•
•

Kız çocuklar babalarına, oğlan çocuklar annelerine (veya ebeveynlerinin yakın çevresinden bir kimseye)
eşlik eder;
Kız çocuklar, erkek mesleği olarak kalıplaşmış bir mesleği icra eden birine, oğlan çocuklar ise tipik bir
kadın mesleği icra eden birine eşlik eder. Örneğin, hastanede ebe olan komşuya oğlan çocuk ya da
bilişim uzmanı olan komşuya kız çocuk eşlik eder.

Böylece, çocukların ufkunu genişletmesi ve daha önce belki de hiç düşünmedikleri mesleki uzmanlık alanlarını
keşfetmeleri amaçlanmaktadır.
2.

Tematik atölyeler: Kız ve oğlan çocuklar bir uygulama atölyesi seçer

Meslek okulları ve yükseköğretim kurumlarının yanı sıra çok sayıda şirket ve kuruluş, kız ve oğlan çocuklara
cinsiyet açısından kalıplaşmış meslekler üzerine tematik bir atölye imkanı sunmaktadır. "Ateliers" sayfası
üzerinden tematik atölyeler listesine ulaşarak çocuğunuz için online başvuruda bulunabilirsiniz.
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Yararlı Bilgiler
İş yerinize ilişkin bilgiler
Şirketinize, Futur en tous genres gününde çocuğunuzu iş yerinize getirme imkanı tanıyıp tanımayacağını sorun,
ardından iş arkadaşlarınızı bilgilendirin. Futur en tous genres günü, sayısız şirkette yıllık programın bir
parçasıdır.
Okula ilişkin bilgiler (Cenevre Kantonu hariç)
Çocuğunuzun size iş yerinizde eşlik etmek veya tematik atölyeye katılmak istemesi durumunda, çocuğunuz
aracılığıyla öğretmenine bir izin mektubu (dispense scolaire) iletmeniz gerekmektedir. Çocuğunuzun sınıfı bu
özel güne katılmıyorsa kendi sınıfının seviyesindeki tematik etkinliklere katılma fırsatına sahip olacaktır.
Futur en tous genres gününe hazırlık
Bu özel güne hazırlanın: Çocuğunuz hangi mesleği keşfetmek ister? Bu özel günü düzenlemenize yardımcı
olacak kontrol listesine buradan ulaşabilirsiniz. Cenevre'de çocuğunuz bu özel güne hazırlanmak için Öğrenci
Kitapçığını kullanacaktır.
Görüşme
Bir iş arkadaşınıza, çocuğunuzun meslekle ilgili sorduğu birkaç soruyu yanıtlamak isteyip istemediğini sorun.
Günün amacı, kız ve oğlan çocuklarının cinsiyetten bağımsız birçok mesleği keşfetmelerini sağlamaktır. Bu
nedenle, çocuğunuzun bilmediği veya sadece belirli bir cinsiyet tarafından temsil edilen bir mesleği icra eden
birini seçin. Görüşme şablonunu buradan indirebilirsiniz.
Değerlendirme formu
Günün sonunda, çocuğunuzdan Futur en tous genres günü değerlendirme formunu doldurmasını isteyin ve bu
formu Futur en tous genres sorumlusuna iletin. Cenevre'de, Öğrenci Kitapçığında bir değerlendirme tablosu
bulunmaktadır.

Kariyer seçimiyle ilgili diğer etkinlikler
Temel programa veya atölyeye katılmasının yanı sıra çocuğunuzun cinsiyet kalıp yargılarını içermeyen bir
kariyer seçimi yapmasına yardımcı olmanın başka yolları da bulunmaktadır. Mevcut oyunlar ve belgeler
hakkındaki bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

İletişim
Futur en tous genres programı ekibi, sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır:
E-posta:
Telefon:

info@futurentousgenres.ch
022.388.74.73 veya 079.531.31.28

Sıkça Sorulan Sorular
Futur en tous genres ile ilgili en sık sorulan soruların yanıtlarını Sıkça Sorulan Sorular sayfasında bulabilirsiniz.
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