
Özetle

Katılımcılar: 5. ve daha üst sınıflardaki 
öğrenciler.

Aktarılanlar: Bir şirkette yaşanan pratik 
deneyimler, bir konuya ilişkin iç görüler.

Etkinlik tarihi: 27 Nisan 2023

Yer bulun ve kayıt olun: www.girls-day.
de/radar veya www.boys-day.de/radar 
adreslerinde

Başka sorunuz var mı? Yardımcı olalım:
info@girls-day.de | +49 521.106 7357 
veya
info@boys-day.de | +49 521.106 7360

Sevgili Ebeveynler ve veliler,
çocuğunuza, doğru mesleği veya kendine uygun bir çalışma alanını bulmasında destek veriniz. Girls’Day 
– Kız Çocukların Geleceği günü ve der Boys’Day – Erkek Çocukların Geleceği günü bu konuda yönelimleri 
bulmada yardımcı olabilir. Etkinlik günleri yılda bir kez Nisan ayında gerçekleştirilir. Bu etkinlikler 5. ve daha 
üst sınıflardaki1 öğrenciler katılabilir.

Etkinlik günlerinin amacı, öğrencilerin yeni şeyler denemesi ve bu sırada kendi güçlü yönlerini ve 
yeteneklerini daha iyi tanımayı ve değerlendirmeyi öğrenmesidir. Çünkü 
meslek veya eğitim yolunu seçerken pek çok genç insanın 
aklına, sadece birkaç alternatif gelmektedir.

Kızlar genellikle hemşirelik, eğitimcilik, satış temsilciliği veya 
psikologluk gibi kadınların çoğunlukta olduğu işleri seçerler.

Erkek çocuklar çoğunlukla, otomotiv teknisyenliği, endüstriyel 
ticaret, boyacılık ve cilacılık veya bilgisayar teknolojileri 
gibi neredeyse sadece erkeklerin çalıştığı meslekleri tercih 
etmektedirler.

Etkinlik günlerinde gençler, profesyonel ve akademik dünyanın 
çeşitliliğini tanımakta ve kalıpların dışında düşünmeye teşvik 
edilmektedir. Her yıl 10.000‘den fazla şirket ve kurum bu 
etkinliklere katılmakta ve günlük çalışma hayatı veya araştırma 
alanları hakkında heyecan verici bilgiler sunmaktadır. Gençler, 
kızlar ve erkekler kendi aralarında - bir grup halinde günü 
yaşarlar. Ön yargılardan ve klişelerden uzak bir şeyler denemek 
ancak bu şekilde olanaklıdır.

Siz ve çocuğunuz Girls’Day ve Boys’Day meslekleri hakkında 
videolarımızdan bilgi edinebilirsiniz: Burada (bir endüstriyel teknisyen olan) Derya ve (bir tıbbî teknik 
laboratuvar asistanı olan) Hakan gibi kişiler günlük işlerini ve bu işlere nasıl karar verdiklerini anlatmaktadır.

Girls’Day meslekleri:   Boys’Day meslekleri: 
www.girls-day.de/berufevideos  www.boys-day.de/berufevideos

Girls’Day veya Boys’Day etkinliklerinde bir yer bulmak çok kolay! 

1.  www.girls-day.de/radar veya www.boys-day.de/radar adreslerinden birine gidin
2.  İkamet yerinizi ve/veya bir arama terimi girin
3.  Uygun bir teklif seçin
4.  Kaydolun
5.  Çevrimiçi veya telefonla kaydolun

İpucu: 
⋆  Engelsiz teklifler için özel olarak arama yapın!
⋆  Siteyi düzenli olarak ziyaret edin!
⋆  Ocak ayından itibaren günlük yeni içerikler!
⋆  Yeni içeriklere dair bildirimleri otomatik olarak alın!

Ebeveynler olarak, etkinlik gününe katılmaya çocuğunuzla birlikte karar verin. İlgili okulun o gün 
öğretimden muafiyete (okula gelmemeye) rıza göstermesi gerekir. 

Çeviri/Tercüme/yükleme: 
Arapça, İngilizce, Lehçe,  
Rusça, Türkçe ve Ukraynaca



 

                                                                                                                       , sınıfı                      , 

tarihinde gerçekleştirilecek olan

 (sadece kız öğrenciler için olan) Girls’Day etkinliğine

 (sadece erkek öğrenciler için olan) Boys’Day etkinliğine  

                                            katılmak istemektedir. 

Bu nedenle bahsi geçen gün okuldaki derslerden muaf tutulması için gereğini 
arz ederim.

Boys’Day ile ilgili tüm bilgiler: 

Bundesweite Koordinierungsstelle
Boys’Day – Jungen-Zukunftstag
Kompetenzzentrum (Yetkinlik Merkezi)
Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.  
(Teknoloji Çeşitliliği Fırsat Eşitliği Derneği)
Tel. 0521.106-7360
www.boys-day.de 
E-posta: info@boys-day.de

[Öğrencinin adı ve soyadı]

(tarih)

[Velinin adı ve soyadı] [yer, tarih, imza]

Boys’Day sponsoru:Girls’Day sponsoru: Yürütücüsü:

Öğrenimden muafiyet için başvuru

Bu başvuru ile çocuğunuzun Girls’Day veya Boys’Day etkinliğinin olduğu gün derslerden muaf tutulmasını 
rica edebilirsiniz. Başvuru formunu doldurun ve imzalayın. Doldurulmuş formu çocuğunuzla okul 
yönetimine gönderin.

Girls’Day ile ilgili tüm bilgiler: 

Bundesweite Koordinierungsstelle
Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag
Kompetenzzentrum (Yetkinlik Merkezi)
Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. 
(Teknoloji Çeşitliliği Fırsat Eşitliği Derneği)  
Tel. 0521.106-73 57
www.girls-day.de 
E-posta: info@girls-day.de

1  Çocuğunuz kendini kız veya erkek olarak nasıl hissediyorsa, biz de onu kız veya erkek olarak öyle görürüz. Çocuğunuz kendini ne kız ne de erkek olarak 
hissediyorsa, tabii ki yine de etkinlik gününe katılabilir. Etkinlikten sonra çocuğunuz o ana kadar hiç aklına gelmemiş bir meslek yönünde bireysel olarak  
karar verebilir. Bu arayış sırasında yardımcı olmak bizi mutlu edecektir


