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Gelecek günü neden özellikle erkek çocuklara yöneliktir?
Erkek çocukların farklı ilgi alanları ve potansiyelleri vardır. Boys’Day‘de, hala genellikle kadınların 
çalıştığı meslek ve eğitim alanlarını deneyimleyebilirler. Ancak iş piyasası değişiyor ve bununla 
birlikte genç erkekler için iş olanakları da. Bugüne kadar erkekler tarafından (tarım veya 
üretim gibi) hakim olan meslekler azalırken, sağlık ve eğitim sektörlerinde istihdam olanakları 
artmaktadır. Bu alanlarda genç nesil erkekler özellikle beklenmekte.
Boys’Day - Erkek Çocukları Gelecek Günü‘nde, erkek çocuklar günlük staj ile bilgi etkinlikleri, 
şirketlerin ve tesislerin araştırmaları veya atölye çalışmaları yoluyla yeni ve ilginç alanlar hakkında 
bilgi edinebilir ve sosyal becerilerini geliştirebilirler.

Oğlunuza meslek ve yaşam planlamasında  
nasıl destek olabilirsiniz?
Kendisine Boys’Day‘de uygun günlük staj arama konusunda yardımınızı sunun. Bununla ilgili 
www.boys-day.de web sitesinden yararlanın ve bölgenizdeki ilgi çeken bir teklif için Boys’Day 
Radar‘ına göz atın. Oğlunuz, ayrıca sosyal, pedagoji veya bakıcılık tesisinde bir gün geçirebilir,  
yeni bir öğrenim dalı ile tanışabilir veya bir atölye çalışmasına katılabilir. Boys’Day, meslek 
açısından önemli bir yapı taşıdır. Oğlunuzu, ilgilendiği takdirde, bir günlük Boys’Day‘e ek olarak 
daha uzun bir stajı tamamlaması konusunda teşvik edin. Boys’Day‘e katılan tesisler ve  
şirketler bu konuda iyi fırsatlar sunmakta.

...peki kızınız?
Kızlar ve genç kadınlar çok çeşitli ilgi alanlarına, potansiyellere ve iyi bir eğitime sahiptirler. 
Bununla birlikte, imkanlarını tam olarak kullanmıyorlar. Girls’Day - Kız Çocukları Gelecek Günü bu 
nedenle, bir gün boyunca 5. sınıf üstü öğrencilere daha önce, teknik ve el sanatları gibi nadiren 
dikkate aldıkları alanları tanımak için bir fırsat sunuyor. Ayrıntılı bilgiye burada ulaşabilirsiniz: 
www.girls-day.de.

Bunda okulun rolü ne?
Hemen hemen tüm federal eyaletlerde, Eğitim Bakanlıkları, 5. sınıf üstü sınıflara öğrenciler için 
Boys’Day‘e benzer programlara katılmalarını önermektedirler. Okullar için, etkinliğin düzenlendiği 
gün - özellikle yaşa uygun bir hazırlık ve değerlendirme ile bağlantılı olarak - mesleki yönlendirme 
ve yaşam planlaması konusunda yararlı bir yapı taşıdır.
Ülke çapındaki Boys’Day - Erkek Çocukları Gelecek Günü koordinasyon merkezi, okulları ve diğer 
aktifleri erkek çocuklara okul içi ve dışında uygun eylem biçimlerinin düzenlenmesi konusunda 
danışmanlık ve destek sunmakta. 

İletişim
Ülke çapında koordinasyon merkezi Boys’Day – Jungen-Zukunftstag 
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.   
Am Stadtholz 24 | 33609 Bielefeld | Tel. 0521.106-7360

„Herkesin buna katılmasını  
öneriyorum.“ 
Florian, 16 yaşında

katılan erkek çocukların 
etkinlik gününü 

çok beğenen veya 
beğenenlerin  

oranı.
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Sayın Veliler,
genellikle Nisan ayının dördüncü perşembe gününde düzenlenen Boys’Day - Erkek Çocukları Gelecek Günü‘nde, 
kurumlar, kuruluşlar ve şirketlerin yanı sıra kolejler ve istihdam kurumları da kapılarını 5. sınıf üstü erkek çocuklara 
açıyor. Bunlar, örneğin, sağlık, bakım, sosyal, eğitim ve hizmet alanlarında erkek çocukların nadiren göz önüne  
aldıkları çok çeşitli meslek ve eğitim programları hakkında bilgi sağlamakta. Bu gün, erkek çocuklara yönelik iş ve yaşam 
planlamalarına katkı sağlayacak çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Daha fazla bilgi için www.boys-day.de adresindeki  
Okullar + Veliler bölümüne bakınız.

katılan erkek  
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Katılımcı okulların 
öğretmenlerden 
Boys’Day‘den çok  

memnun veya  
memnun.
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www.klischee-frei.de
Federal Girişim, çocuğunuzun kendi

yeteneklerini ve güçlü taraflarını 
neticelendirme ile ilgili nasıl destek 

vermeniz gerektiği
konusunda bilgi  

verir.

www.boys-day.de



Alıcı
Okul adı

Sınıf öğretmeni  Sınıf

Cadde/Sokak | bina No  Şehir

Gönderen
Ebeveynin adı ve soyadı

Cadde/Sokak | bina No  Şehir

Telefon numarası [gündüz ulaşılabilir olmalı]

*Okulda kalmak üzere ebeveynler tarafından doldurulmalı

Oğlum aşağıdaki Boys’Day etkinliğine katılacak

Kurum | Kuruluş | Şirket

İlgili kişi

Tarih | Ebeveynin imzası

Ders muafiyeti başvurusu yapılacak

 

Sayın ilgililer,

Oğlum                                         tarihinde Boys’Day - Erkek Çocukları Gelecek 
Günü için bir etkinliğe katılmak istiyor. Boys’Day oğlumu meslek ve yaşam 
planlamasında destekliyor. Bu nedenle, oğlumu okul derslerinden muaf 
tutmanızı veya o gün Boys’Day okul etkinliğine katılımını sağlamanızı rica 
ediyorum.

[Oğlunuzun adını ve soyadını yazın]    [Vor- und Zuname des Sohnes]

[Tarihi yazın]   [Datum] 

Bilgiler
Boys’Day - Erkek Çocukları Gelecek Günü ile ilgili bilgileri ülke çapında koordinasyon merkezinden  
www.boys-day.de ve info@boys-day.de e-posta adresinden alabilirsiniz.

Derslerden muafiyet 
başvurusu*

Girişimi düzenleyenSponSor
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[Einrichtung | Organisation | Unternehmen]

[Ansprechperson]

[Datum | Unterschrift der erziehungsberechtigten Person]

[Name der Schule]

[Klassenlehrer/in]  [Klasse]

[Straße | Hausnummer]  [Ort]

[Vor- und Zuname der erziehungsberechtigten Person] 

[Straße | Hausnummer]  [Wohnort]

[Telefonnummer]
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