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Milý rodičia,
Každý rok 4 štvrtok v apríly sa poriadajú Girls‘- Day- dni budúcnosti pre dievčatá. Podnikatelia
a organizácie otvárajú dvere pre dievčatá od 5. triedy.
Informujú o povolaniach v rôzných oblastiach techniky, prírodnej vedy, informačnej technológie
a remesla. Dievčatá si môžu svoje schopnosti prakticky vyskúšať, naväzovať dôležité kontakty,
spoznávať ženy vo vedúcich miestácha a ako podnikatelky.

Prečo den budùcnosti špecialne pre dievčatá ?
Chýbajúce informácie o výučných povolaniach a štúdii dokázali, že doteraz si volili dievčatá
povolanie skôr známe a typické pre ženy. Tým nevyčerpali ich nadanie a možnosti povolania.
Gyrls‘ Day ako špecialná ponuka pre dievčatá pri ktorej žiačky spoznávajú svoje talenty,
nadanosť a záujmy. Týmto sa ponúka zvláštná šanca pre dievčatá a pre podnikatelov
a organizácie, ktoré hľadajú kvalifikovaný a motivovaný dorastok.

Čo môžete vy urobyť pre vašu dcéru pri podporovaní hladania jej
povolania ?
Vy poznáte schopnosti a nadanie vašej dcéry, vy môžete jej záujmy podporovať a vy ju môžete pri
jej rozhodnutiach sprevádzať a ponúknúť vašu podporu pri hľadaní vhodného Girls‘ Day- miesta
.Informácie o ponukách vo vašej oblasti nájdete pod –Aktion suchen- pod www.girls-day.de.
Hovorte s učiteľmi vašej dcéry, či už má naplánované sa zúčastniť na Girls‘ Day . Na Girls‘ Day webovej stránke kde nájdete kontakt k obvodnej inštitúcie ( Arbeitskreiskarte) pracovná mapa
a môžete si online objednať alebo odkopierovať informačný material pre dievčatá.

Čo sa naučia chlapci z Girls‘ Day ?
Aj chlapci sa väčšinou orientujú jednosmerne z celkového výberu povolania pre chlapcov, bez
toho aby využily všetky možnosti pre chlapcov. Informujte sa o tom v škole vášho dietaťa. Veľa
iniciatív a sieťových podnikov sa už pripravili na tému podpora v oblasti voľba chlapčenského
povolania, životné plány a sociálné oprávnenia. Informácie ponúka servisná kanzelária – Nové
cesty pre chlapcov-. Pod www.neue-wege-fuer-jungs.de.

Ako sa zúčastňuje škola na dievčenskej budúcnost?
Skoro vo všetkých spolkových krajoch sa bude kultúrne ministerstvo každý rok podielať na Girls‘
Day dievčenskej budúcnosti od 5. triedy, na ktore sa účasť odporúča. Pre školy je táto akcia zvlášť
spojená s jednou k veku prispôsobená pred-príprava a po- príprava- jeden významný základný
kameň k téme orientácia povolania. Vedenie školy odporúča vo vašej spolkovej krajine sa
zúčastnit podujatia na Girls‘Day budúcnost pre dievčatá- ako školské podujatie sú školáčky cez
školu automaticky úrazove poistené. Ak je toto navštevované podujatie prihlásene pod –Aktion
Landkarte - v internete pod www.girls-day.de sú.účastníčky dodatočne úrazovo poistené
zákonnej zodpovednosti.

www.girls-day.de

Support and free informational materials are also available from the
Nationwide coordination: Girls’Day – ‘Future Prospects for Girls’
Competence Center Technology-Diversity-Equal Chances
phone +49.(0)521.106-7357 | -7357 • fax +49.(0)521.106-7377
Wilhelm-Bertelsmann-Straße 10
33602 Bielefeld
info@girls-day.de
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