Futur en tous genres – Bilmeniz gerekenler
Futur en tous genres'ın hedefi, öğrencilere mesleklerin ufuklarını açmak ve sıra dışı meslekleri keşfetmelerini
sağlamaktır. Bu vesile ile, İsviçre'de, yüzlerce şirket, organizasyon, meslek okulu ve üniversiteler kapılarını
açıyorlar. Bern kantonu için 7. ve 9. Harmos arası, Neuchâtel kantonu için 9. Harmos, Valais için 8. Harmos,
Fribourg için 7. ve 10. Harmos, Cenevre için ise 9. sınıf kız ve erkek çocukları, işyerlerini keşfedecekler veya
heyecan verici atölyelere katılacaklar. "Perspektif değişimi" anlayışı ile, sıra dışı iş alanlarını, meslekleri ve
yaşamlar keşfedecek ve bu farklılığı tecrübe edecekler.
Bu projenin hedef kitlesine giren bir kızınız veya oğlunuz var mı? O halde şansınızı değerlendirin ve ona sunulan
fırsatları inceleyin:
1.

Temel program: Çocuklar bir çalışana eşlik ederler

Temel programın merkezinde, çapraz katılım bulunuyor. Bununla birlikte birçok farklı şekli mevcut:
•

Kızlar, babalarına, erkekler ise annelerine eşlik edecekler (ya da çevrelerinden yakın birine).

•

Kızlar, geleneksel bir erkek mesleğinden bir kimseye eşlik edecek, erkekler ise tipik bir kadın mesleğini
icra eden birine eşlik edecekler.

2.

Tematik atölyeler: Çocuklar bir uygulama atölyesi seçerler

Çok sayıda kuruluş, organizasyon, meslek okulu ve üniversite, kız ve erkek çocukları için, sıra dışı meslek
alanlarında bir tematik atölye sunmaktadır. Çocuğunuz da bu atölyeye katılmak ister mi? İşte yapmanız gereken:
•

https://www.futurentousgenres.ch/fr/ateliers/ adresine giderek, "ateliers/inscris-toi!" alanlarındaki
pratik bilgileri dolduracaksınız.

Pratik bilgiler
İş yerinizde
İşvereninize, "Futur en tous genres" projesi kapsamında çocuğunuzun işyerinizi keşfetmeye gelip gelemeyeceğini
sorun. Çalışma arkadaşlarınızı, yönetimi ve İnsan Kaynaklarını haberdar etmeyi unutmayın. Birçok kuruluş bu
vesile için özel bir programa sahiptir.
Okulda
Çocuğunuzun size işyerinizde eşlik etmeyi veya bir tematik atölyeye katılmak istemesi durumunda,
öğretmenine bir izin mektubu iletmeniz gerekmektedir. Çocuğunuzun sınıfının bu güne katılmaması durumunda,
çocuğunuz sınıf için tematik faaliyetlere katılma fırsatına sahip olacaktır.
Futur en tous genres gününe hazırlık
Futur en tous genres gününe hazırlık: Çocuğunuz hangi mesleği keşfetmek istiyor? Bu farklı konular hakkında
konuşmak son derece keyiflidir. Bu günü düzenlemenize yardımcı olacak bir kontrol listesini, burada bulabilirsiniz.
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Görüşme
Bir çalışma arkadaşınızdan, çocuğunuzun kendisine meslekle ilgili sorular sorup soramayacağını sorun. Günün
amacı, mevcut farklı mesleklerin çocuklar tarafından keşfedilmesidir. Bu nedenle, çocuğunuzun bilmediği veya
sıra dışı bir mesleği icra eden birini seçin. Bir görüşme modeli ni buradan indirebilirsiniz.
Değerlendirme soru formu
Günün sonunda, çocuğunuzdan "Futur en tous genres" günü değerlendirme soru formunu doldurmasını
isteyin ve bu formu Futur en tous genres sorumlusuna iletin.
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