Si ta ndihmoni fëmijën tuaj për të bërë zgjedhjen e tij
Shkolla

Prindërit

Gjatë gjithë periudhës së cycle d’orientation (CO),
shkolla jep lëndë mësimi që u jep nxënësve njohuri
rreth botës profesionale, të njihen më mirë me njëritjetrin dhe të ecin përpara në zgjedhjet e tyre për të
ardhmen.

Ju jeni njerëzit që keni më shumë ndikim në zgjedhjet
e fëmijës suaj.
Ju shoqëroni reﬂektimet e tij, mbështesni përpjekjet e
tij të ndryshme dhe ndani me të përvojat tuaja.

Orientimi
shkollor e profesional

Psikologët këshillues dhe këshilltarët për orientim janë
të pranishëm në çdo CO dhe bashkëpunojnë ngushtë
me mësuesit. Ata/ato u përgjigjen pyetjeve për informim
të nxënësve. Duke nisur nga mbarimi i semestrit të 1-rë
të klasës 10 CO, nxënësit ( dhe prindërit e tyre) mund
t’i kontaktojnë ata për takime dhe këshilla.

9CO
• Dita e informimit në shkolla ( Journée des métiers )
ose vizita në Sallonin e zanateve (Your Challenge)

• Plotësoni broshurën «Zgjedhja profesionale si projekt
familjar» dhe diskutoni për këtë me fëmijën tuaj

• Seancat e informimit për prindërit

• Zbuloni www.orientation.ch

• Prezantimi i përfitimeve të orientimit
mbrëmjeve të informimit për prindërit

gjatë

• Konsultoni faqen e internetit të kantonit
www.vs.ch/orientation

10CO
• Pyetësori mbi zgjedhjen profesionale

• Inkurajoni fëmijën tuaj të bëjë praktika dhe të marrë
pjesë në programin Passport Info (prezantimi i zanateve
nga profesionistë të mërkurën pasdite): www.vs.ch/pi

• Takim me prindërit për një bilanc orientimi
• Passeport Info: shkëmbime për seancat e ndjekura
• Prezantimi i stazheve dhe i drejtuesit të stazhit

• Merrni pjesë në dyert e hapura, sallonin e zanateve,
vizitat nëpër shkolla - datat në www.vs.ch/orientation

• Shkrimi i CV, i letrave për aplikim

• Kontaktoni mësuesin kujdestar në rast nevoje

• Prezantimi në klasë i përfitimeve të orientimit
• Me kërkesë, këshillim me nxënësin (e në rast
nevoje me prindërit) për një ndjekje personale
• Identifikimi dhe shoqërimi i nxënësve me nevoja të
veçanta

11CO
• Kontrolli i progresit të projektit
• Përmirësimi i dosjes së kandidaturës, përgatitja e
intervistave për punë
• Informacionet për shkollat, datat e rëndësishme për
provimet e pranimit.

• Në qoftë se fëmija juaj kërkon një vend për të mësuar
një zanat, tregojini sa më shpejt hapat që duhet të
ndërmarrë. Aktivizoni lidhjet tuaja dhe konsultoni:
www.vs.ch/orientation
• Kushtojuni vëmendje datave, afateve të rregjistrimit
dhe kushteve të pranimit: www.orientation.ch dhe
www.vs.ch/orientation
• Kontaktoni këshilltar-in-en e orientimit në shkollë

• Me kërkesë, këshillim me nxënësin (e në rast
nevoje me prindërit) për një ndjekje personale
• Programi special Orientation+ për nxënësit në
vështirësi përballë zgjedhjeve të tyre

www.orientation.ch

www.vs.ch/orientation

 Informiacioni në gjuhë të huaja
www.orientation.ch/migration

 Faqja e internetit për personat me gjuhë të huaja
www.vs.ch/web/osp/migrants

 Skema e shkollimit në Zvicër

 Passeport Info

 Përshkrimet e më shumë se 600 profesioneve

 Stazhet

 Vënde të lira për mësimin e një zanati

 Dyert e hapura

 Informacion mbi ﬁlialet shkollore

 Afati i rregjistrimit/ provimet e pranimit
 Publikimet në lidhje me orientimin
 Lista e ndërmarrjeve të autorizuara për të formuar

PRINDËRIT

Të ndihmoni fëmijën tuaj
të zgjedhë të ardhmen e tij
Fëmija juaj tani është në cycle d’orientation.
Është ﬁllimi i reﬂektimeve të tij për të gjetur një projekt
shkollor ose profesional që i përgjigjet dëshirave të tij
dhe aftësive të tij.
Roli juaj si prindër është thelbësor në këtë proces.
Ju jeni bashkëbiseduesit e parë për të folur me
fëmijën tuaj për botën profesionale siç e përjetoni
ju në jetën e përditshme dhe për ta shoqëruar në
përpjekjet e tij.
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