
Meslek Seçimi Gidişat Planı: Adım adım meslek eğitimine

Ben büyüyünce, ünlü bir şarkıcı olmak istiyorum.
Ben büyüyünce, profesyonel futbolcu olmak istiyorum.
Ben büyüyünce, fotoğrafçı olmak istiyorum.
Ben büyüyünce, mobilyacı olmak istiyorum.
Ben büyüyünce…o zaman şimdiden başla!

Meslek eğitimini nasıl başladığını ve seçtiğin mesleğe ulaşmak için hangi adımlaraı atman gerektiğini JUMİNA- Meslek Seçimi Gidişat Planı’nda görebilirsin. Planı 
aşağıdaki şekilde kullanabilirsin:

Önce plan üzerinde ilk adımı bul.
Gittiğin sınıfın altındaki çizelgede, bu adımın senin için ne anlama geldiğine bak.
Çizelgenin bu bölümünde belirtilenlerin işlerin hepsini yap.
Bitirdiğin işlerin karşısına çizelgede bir “Bitirildi” işareti koy.
Ve, işlerin hepsini yaptın mı?

Ayrıca: Meslek Seçimi Gidişat Planı’nı poster olarak dergiden çıkarılıp, okulda kendi kişisel portfolio dosyana koyabilecek veya evde duvara asabilecek şekilde  

  hazırladık. Bu şekilde meslek eğitime giden yolda hiçbir eksik adım atmış olmayacaksın. Sana başarılar dileriz.

Mehmet Ceylan ve Mehmet Turan Bayan Pompizzi’nin gözetiminde Meslek Seçimi Gidişat Planı’nı hazırlıyorlar Başardık!

  
Portfolio hazırlama Bir dosya temin et ve dosyaya gerekli sayfaları koy. Portfolio senin hakkındaki bilgilerin biraraya toplanması, senin 

beceri ve yeteneklerin ile önündeki iki yılda elde edeceğin bilgilerdir.

7. sınıfın başında durum İlk sorulara yanıt bulma ve bilgileri okuma. Böylece bu andaki durumunu tespit etmiş olursun.

İigi alanları ve yetenekler Hangi işleri severek yaptığımı tespit ediyorum, hangi konularda iyiyim, okul dışında geliştirdiğim/kulladığım hangi 
yeteneklerim/becerilerim var. Örnek: Ben koro ile birlikte şarkı söylemeyi seviyorum.

Güçlü yanları geliştirmek, zayıf 
yanları azaltmak

Hangi yanlarımın güçlü, hangi yanlarımın zayıf olduğunu not ediyorum. (Benim kendi görüşüm/başkalarının benim 
hakkımdaki düşünceleri), Neleri daha iyi hale getirmeye çalışacağım? Zayıf yanlarımı nasıl gideririm? Burada destek 
planını da unutmuyorum. 

Ara sonuç 7 Ders yılının sonunda öğretmenlerimle konuşuyorum ve onlara nelerin değiştiğini sorup, portfolio dosyama yazıyorum.

İş dünyasını tanımak İleride bir mesleğe karar verebilmek için meslekleri ve iş hayatını yakından tanımak ve şahsen yaşamak çok önemlidir.

Başvurmayı öğrenmek Bir meslek eğitimi yerine nasıl başvurulacağını, başvuru dosyasının nasıll olduğunu  öğreniyorum ve ilk başvuru 
dosyamı hazırlıyorum.

Başvuru dosyasını gözden 
geçirmek

Başvuru dosyamı sık sık değiştirip yenilemek gerekir. Tarih, firmaların adresleri, mesleklerin adları ve okul bitirme türü 
sürekli olarakkdeğişiyor.

İlk staj için başvuru Staj için de başvuru da bulunmak gerekir. Bazı firmalar staj için de yazılı başvuru belgeleri istemektedirler.

Kızlar Günü ,  Genç  Erkekler İçin 
Yeni Yollar, Tanıma stajı 

Bunlar iş dünyasını, meslekleri ve firmaları tanımak ve bir mesleği denemek için çok iyi imkanlardır. Ancak staj yerini 
kendim bulmak zorundayım.

Çizelge 7. sınıf
Bu daımlarla başla!

Çizelge 8. sınıf

Çizelge 9. sınıf
Son adımlar. Hedefe varmak üzeresin.

  
8. sınıfın başında durum Bu ders yılı için güncel sorulara yanıt bulma ve bilgileri okuma. Böylece bu andaki durumunu tespit etmiş olursun.

İlk meslek seçimi Hangi meslekleri yapmak istediğimi düşünüyorum ve bu meslekler için hangi yeteneklere sahip olmam gerektiğini 
öğreniyorum. Bu noktada diğerleriyle de konuşmak yararlıdır. 

BİZ Meslek Bilgilendirme Merkezi Meslek Bilgilendirme Merkezi’ne giderek meslekler dünyaı hakkında geniş bilgi alabilir, bilgisayarda mesleklerle ilgili 
filmleri seyrederek meslekleri yakından tanırım. BİZ’de bilgisayarda bir de meslek testi yapabilirim. Bilgisayarları 
ücretsiz kullanabilir, açık meslek eğitimi yerleri ve bilgi sayfalarını yine ücretsiz olarak kağida basabilirim. 

Hayalimdeki mesleğin seçimi Bundan sonraki adımlara ona göre atmak için şimdi bir mesleğe karar vermem gerekiyor. 

Scelta della professione Ora devo decidermi per una professione per poter accordare tutti i passi successivi a questa professione.

İleri derecede okullar hakkında 
bilgiler

Zorunlu okul döneminden sonra meslek eğitimi imkanının yanısıra ileri derecede bir okula devam etmek ve okul 
bitirme derecemi yükseltmek mümkündür. Bu konuda nilgi alıp, anne ve babama da bu konuda bilgi veriyorum.

2. staj için başvuru 2. stajı yapmam gerekiyor. Staj yeri için başvurmam gerekiyor.

Başvuru dosyasını yenileme Başvuru dosyamı güncelleştirmeliyim. Verileri, okul isimlerini, ilk stajın dosyaya kaydedilmesi 

Meslek eğitimi yerine başvuru Şimdii iş ciddileşti. Firmaların çoğunun başvuruları 1-1,5 yıl önceden beklemeleri nedeniyle başvurmaya başlamak 
gerekiyor.

1. meslek stajı İlk meslek stajımı yapıyorum. Bir staj raporu uyazıyorum ve işletmeden bir staj belgesi istiyorum. 

Başvuru süreleri (Örneğin kamu 
kesimi için)

Bazı işyerleri (Devlet daireleri, bankalat ve sigortalar) son okul yılının ilbahar aylarında başvuru belgelerini bekliyorlar. 
(Örneğin Ağustos 2010’da başlayacak bir meslek eğitimi için başvuru tarihi Mart 2009)

2. meslek stajı Bazı okullarda 2. meslek stajı yapılıyor. Staj yaptığım yerin meslek eğitimi de vermesine dikkat ediyorum. Belki 
staj yaptığım firma beni zaten staj sırasında tanıdıkları için bana meslek eğitimi yeri der sunabilir.  Bir staj raporu 
uyazıyorum ve işletmeden bir staj belgesi almayı unutmuyorum.

  
9. sınıfın başında durum Bu ders yılı için güncel sorulara yanıt bulma ve bilgileri okuma. Böylece bu andaki durumunu tespit etmiş olursun.

Setifikat Ders yılının sonunda yeniden öğretmenlerle konuşuyorum ve nelerin değiştiğini kontrol ediyor ve bunları portfolioma 
kaydediyorum. Okuldan bana potfolio çalışmasına katılma sertifikası alıyorum.

İş görüşmeleri provası Firmalar adayları ikinci tur görüşmeye davet ediyorlar. Burada belki sorumlu personel müdürü ile konuşabilirim 
belki de bir aday seçme merkezinde bazı görevleri çözmem gerekir. Bu nedenle geniş bilgi sahibi olmam ve hazırlık 
yapmam gereklidir.

Meslek Danışmanlığı
İş Ajansı
Kompetenz Ajansı

Meslek kararım giderek netleşiyor ve şimdi her türlü yardıma ihtiyacım var. Meslek Danışmanlığı beni bilgilendiriyor 
ve henüz bir mesleğe karar vermemişsem bana bir meslek seçim testi yaptırabilir. Bu yolla mesleki imkanlar hakkında 
daha fazla bilgi sahibi oluyorum. 9. sınıfta Kompetenz Ajansı da bana yardımcı olabilir. Buranın görevlileri kendilerini 
öğrencilere genellikle 9. sınıfın başında tanıtıyorlar. 

İşe alınma testi alıştırması Aday seçme sürecinde başka bir aşama daha vardır. Bu aşamada bir test ile matematiksel,  mantıki ve dilsel yetenek-
ler ve genel kültür bilgisi test edilmektedir. Bu konuda örnek testlere bakmak ve alıştırma yapmak önemlidir. Böylece 
sorulan sorulara daha rahat yanıt verebilirim.

Meslek eğitimi yerine başvuru Şimdi sıra geldi. Şimdi aöık meslek eğitimi yerlerine başvuruyorum. Aöık meslek eğitimi yerleri ilanlarını İş 
Ajansı’nın, esnaf ve sanatkarlar odaları ile okulumun  internet sitesinde buluyorum. , 

İleri derecede okullara başvuru Daha ileri derecede bir okulu bitirmek istediğim takdirde, hangi dalda, hangi okulların benim için söz konusu olabi-
leceklerini öğrendim. Hangi okula kayıt olmak istediğimi biliyorum. Şimdi ileri derecede okul için başvuru formunu 
anne ve babam doldurtup, imzalatmam ve sonra da şu andaki okuluma teslim etmem gerekiyor.

Büyük firmaların başvuru süreleri Büyük firmların meslek eğitimi yeri başvuruları için geçerli tarihleri  bir takvimde not etmek gerekiyor. Bu firmaların 
çoğu başvuru mektubunu okulun biteceği yılın eylül ayında (yani bir yıl önceden) almak istıyorlar. 

Belki uzun süreli staj Belki okulumuz bize uzun süreli  staj imkanı sağlayabilir. Böylece düzenli olarak her hafta 1 gün staj yapabilirim ve ve 
firmada gelecekte firmada meslek eğitimi yapacak kişinin ben olduğuna firma sorumlularını inandırabilirim. Tabii ki 
bunun için uygun bir firma bulmalıyım.

İleri derecede okullar için kayır 
tarihleri

İleri derecede okullarında belirli kayıt tarihleri vardır. Bu tarihler genellikle son okul yılının Şubat ve Mart ayları 
arasındadır. Ama ben kayıt belgesinin, ben bütün kayıt şartlaıını yerine getirdikten sonra geçerli olduğunu biliyorum.

Eğer sen de sınfınla beraber Meslek Seçimi Gidişat Planı hazırlamak istersen, aşağıdaki taslakları kullanabilirsin. Ayaklardan renkli fotokopi yap, daha sonra kes ve büyük 
bir kartonun üstüne yapıştır. Tamamdır?

Türk. Überschrift fehlt

Bu adım benim için ne anlama geliyor?

Bu adım benim için ne anlama geliyor?

Bu adım benim için ne anlama geliyor?

Questo poster è un supplemento del piano attività per la scelta della professione di Offenbach e descrive i passi dell’orientamento professionale a livello del singolo alunno e dell’intera classe.

Benim kişisel gelişmem

Bilgi toplama

Başvuru için gerekli olanlar

 Önemli tarihler


