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Atölye günleri

Meslekleri deneme
Potansiyel analizi sayesinde çocuğunuz artık kendisinde 
hangi yeteneklerin mevcut olduğunu bilmektedir. Artık 
atölye günleri esnasında hangi meslek sahalarının kendi 
ilgi alanlarına ve becerilerine uyduğunu deneyebilir. 
Ahşapla veya metalle çalışma, insanlarla veya bilgisa-
yarla ilgilenme – çocuğunuzun hoşuna neler gidebilir? 
Çocuğunuzu bunları ortaya koymasında teşvik edin ve 
çocuğunuzu seçiminde destekleyin. Meslek çeşitliliğine 
açık olun.

Çocuğunuza atölye günleri sırasında deneyimli eğitmenler 
eşlik edeceklerdir ve çocuğunuz şu mesleğin veya bu 
mesleğin “nasıl olduğunu” deneyebilir. Çoğu meslek 
alanında, çocuğunuzun eve götürebileceği bir çalışma 
parçası da üretilir. Bu çocuğun motive olmasını ve 
gösterdiği performansla gurur duymasını sağlar.

Atölyedeki uygulamalı çalışma hayatı kapsamında 
çocuğunuza, ilgili meslek alanındaki güçlü yönleri ve 
davranışları hakkında düzenli olarak geri bildirimde 
bulunulur. Atölye programını tamamladıktan sonra 
çocuğunuza deneyimlemiş olduğu meslek sahalarını ve 
kişisel güçlü yönlerini ve becerilerini gösteren bir sertifika 
takdim edilir. Çocuğunuz bu sertifikayı ileride staj veya 
meslek eğitimi başvurularında ibraz edebilir. Bu nedenle, 
bu sertifikanın meslek seçimi dosyasında veya benzer bir 
klasörde saklanılması tavsiye olunur.



Potansiyel analizi 

Yetenekleri keşfetme
Bir meslek zevk vermeli ve çocuğunuza uymalı. Peki, ama 
çocuğunuz hangi becerilere ve güçlü yönlere sahip? Potansiyel 
analizi, çocuğunuza tam da bu sorulara yanıt bulma fırsatını 
vermektedir. Çocuğunuz pedagoji uzman elemanlarının 
eşliğinde tek başına veya ekip içinde günlük hayattan ve iş 
dünyasından pratik durumlara çözüm bulur.

Çocuğunuz bunların ardından yapılan görüşmelerde 
kabiliyetleri ve güçlü yönleri hakkında geri bildirim alır. 
Çocuğunuz artık neyi oldukça iyi yapabildiğini ve ilgilerinin 
neler olduğunu biliyordur. Belki ilerideki meslek seçiminde 
belirleyici olabilecek olan gizli yeteneklerini de keşfeder. 
Çocuğunuzla sonuçlar hakkında konuşun!

Potansiyel analizi hakkında daha fazla bilgi edinmek mi 
istiyorsunuz? O zaman çocuğunuzun mesleki yönelim 
programına katıldığı meslek eğitim yeri ekibine başvurun.



BMBF’in mesleki 
yönelim programı

Çocuğum meslek olarak ne yapmak istiyor? 
Kesinlikle kendinize sorduğunuz ve çocuğunuzu da meşgul 
eden bir soru. Çocuğunuza kendisine uyan ve başarılı olduğu 
bir mesleğe gidiş yolunda refakat edin. Çocuğunuzun 
yakında katılacağı mesleki yönelim programı bu soru-
ya cevaplar bulma yolunda ilk adımdır. Meslek yönelim 
programının ne olduğunu ve çocuğunuzun orada tam 
olarak neler yaşayacağını, bu broşürden veya çocuğunuzun 
mesleki yönelim programına katıldığı meslek eğitim yerinden 
öğrenebilirsiniz.

Mesleki yönelim programı

• potansiyel analizi ve atölye günlerinden oluşmaktadır

• çocuğunuza, kendi becerilerini ve mesleki ilgi ve 
yönelimlerini belirlemekte yardımcı olmaktadır

• iş hayatı ve çeşitli meslek sahaları hakkında  bilgi 
vermektedir

• ileride çocuğunuz için hangi mesleklerin söz konusu 
olabileceğinin, hangilerinin olamayacağının belirlen-
mesinde yardımcı olmaktadır



Frei-/Stempelfeld für den Träger

Çocuğunuzun, mesleki yönelim programında neler yaptığını 
görmek mi istiyorsunuz?
Potansiyel analizi sonrası gerçekleştirilen takip görüşmesine 
katılmanın yanı sıra atölye günlerini de ziyaret etmeye cani 
gönülden davetlisin. Belki tanıtım amaçlı bir ‘Açık Gün’ 
organizasyonu da vardır. Çocuğunuzun okulundan veya 
birlikte çalışılan ilgili meslek eğitim yerinden bilgi alabilir-
siniz.  

Meslek eğitim yeri ekibine başvurun:

Mesleki yönelim programı hakkında daha fazla bilgi almak 
için lütfen şu sayfayı ziyaret edin: 

berufsorientierungsprogramm.de/eltern 

http://www.bmbf.de
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