25 duben 2013

Milí rodiče,
V „Den budoucnosti“ pro dívky (Girls`Day), který se koná každoročně čtvrtý čtvrtek v dubnu,
otevírají různé podniky a organizace své brány dívkám, které navštěvují pátou a vyšší třídu.
Poskytují jim informace o širokém spektru učebních a studijních oborů v oblasti techniky,
přírodních věd, informačních technologií a řemesel. Dívky si mohou prakticky otestovat své
schopnosti, navázat důležité kontakty a seznámit se s ženami ve vedoucích pozicích a také
s podnikatelkami.

Proč organizujeme „Den budoucnosti” speciálně pro dívky?
Chybějící informace o učebních a studijních oborech jsou důvodem pro to, že se dívky dosud
rozhodovali spíše pro výběr známých, většinou typických „ženských“ povolání. V důsledku toho
nevyčerpají v plné míře své nadání a profesní možnosti. „Den budoucnosti” určený speciálně pro
dívky, nabízí firmám a organizacím jedinečnou šanci najít kvalifikovaný a motivovaný dorost. Na
druhé straně mohou žákyně v rámci tohoto dne objevit své talenty, schopnosti a zájmy.

Jak můžete podpořit svou dceru při výběru budoucího povolání?
Vy znáte nejlépe silné stránky a nadání Vaší dcery, můžete podporovat její zájmy a pomoci jí při
jejím rozhodování o budoucím povolání. Můžete jí také nabídnout podporu při hledání vhodné
nabídky pro „Den budoucnosti”. Informace o různých akcích ve Vašem regionu naleznete na
internetové stránce www.girls-day.de v rubrice „Hledat akci“ (Aktion suchen). Promluvte si
s učiteli Vaší dcery, jestli plánují účast na „Dni budoucnosti“ pro dívky. Prostřednictvím webové
stránky o „Girls` Day“ naleznete kontaktní data regionálních institucí („Mapa pracovní skupiny“ Arbeitskreiskarte) a můžete si online objednat nebo stáhnout informační brožuru určenou pro
dívky.

Co se mohou naučit chlapci v rámci „Dne budoucnosti”pro dívky?
Také chlapci se často orientují jednostranně bez ohledu na celé spektrum profesních možností.
Výlučně pro chlapce se také organizují různé školní a mimoškolní akce. Informujte se o této
nabídce ve škole, kterou Vaše dítě navštěvuje. Mnoho iniciativ a kooperačních sítí se již zabývalo
tématem vhodné podpory chlapců v oblasti výběru povolání, plánování života a sociálních
kompetencí. Další informace poskytuje servisní středisko „Nové cesty pro chlapce“ na internetové
stránce www.neue-wege-fuer-jungs.de.

Jak se podílí škola na „Dni budoucnosti“ pro dívky?
Bezmála ve všech spolkových zemích doporučují Ministerstva pro předškolní a školní vzdělávání a
výchovu, vysoké školy a umění (Kultusministerien) dívkám navštěvujícím pátou a vyšší třídu
každoroční účast na „Dni budoucnosti“. Pro školy je tento den – především ve spojení s vhodnou
přípravou a vyhodnocením – smysluplným doplněním k tématu výběr povolání. Pokud je účast na
tomto dni hodnocena vedením školy nebo obecně ve Vaší spolkové zemi jako školní akce, pak
jsou žákyně pojištěny proti úrazu prostřednictvím školy. Pokud je navštívená akce registrována na
internetové stránce www.girls-day.de v rubrice „Mapa akcí“ (Aktionslandkarte), jsou účastnice
pojištěny proti úrazu a proti povinnému ručení subsidiárně.
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