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Önsöz 
– Çocuğunuzun bir eğitim alması önemli 

Veliler olarak sizler çocuğunuz 9.sınıftan sonra bir eğitim 
seçmesinde büyük rol oynarsınız. Çocuğunuzun tam da 
kendisinin sevebileceğini düşündüğü bir eğitimi bulmasında 
ona yardım etmeniz önemli. İçerisinde seçim yapılacak çok 
sayıda eğitim mevcuttur.  Bu sebeple farklı eğitim olanakları 
arasında genel bir hâkimiyet kurmak zor olabilir. 

Bu broşür ile ilgi alanları ve yeteneklerine uygun doğru 
eğitimi bulmada çocuğunuza destek olabilmeniz için daha iyi 
donanıma sahip olmanızda size yardımcı olmak istiyoruz. 

Danimarka bütün alanlarda nitelikli işgücüne ihtiyaç duy-
maktadır, ama son yıllarda meslek okullarının seçilmemesi 
gibi bir eğilim görülmektedir. Bu gerçekten çok üzücü, çünkü 
gelecekte de meslek eğitim almış gençlere büyük ihtiyaç var. 
Bu kitapçıkta meslek okulunun çocuğunuza sunabileceği 
sayısız olanak üzerinde ağırlıklı olarak durulmuştur.  

Bütün eğitimlerin ortak noktası, gençlere şartlar koymaları-
dır/koşturmalıdır. Gençler faal olarak derslere katılmalı ve iyi 
hazırlanmalılar. Aynı zamanda bu farklı eğitim olanaklarına 
bakarken hem sizin hem de çocuğunuzun dikkat etmeniz 
gereken bir dizi akademik şart ta koşulmaktadır. 

Size tek tavsiyemiz, bu farklı eğitimleri ve her bir eğitimin 
öne sürdüğü şartları anlamanız, biraz zaman ve enerji 
harcamanızdır. 

Daha fazla bilgiyi Eğitim Rehberliği sitesi olan ug.dk, 
elektronik rehberlik sitesi olan eVejledning.dk ya da yerel 
Gençlik Eğitim Rehberliği Merkeziniz olan UU-Center’ da 
bulabilirsiniz.

İyi okumalar

Saygılarımla 

Christine Antorini     ve  Henrik Dam Kristensen
Eğitim Bakanı   İstihdam Bakanı 
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bulacaklar. Birçok konuda karar 
verecekler. Eğitim de bunlardan 
biri. 

Eğitim, iş ve kimlik birbiri ile 
bağlantılıdır: 

Gençler bir eğitim alırken diğer 
gençlerle birlikte olmanın keyfini 
yaşarlar.  Mesleklerinin kendi 
kimliklerini oluşturmaya katkıda 
bulunduğu bir topluluğun bir 
parçası olurlar. 

Çocuğunuza zaman ayırın

Birlikte geçireceğiniz zaman, bir 
eğitim seçecek olan çocuğunuza 
ebeveyn olarak verebileceğiniz en 
değerli şeylerden biridir.  

Çocuğunuz bir  
meslek eğitim  
seçecek 

Ebeveyn olarak sizler çocuğu-
nuzun eğitim seçiminde büyük 
etkiye sahipsiniz. Bu sebeple 
eğitimler ve Danimarka iş piya-
sası hakkında biraz bilgi sahibi 
olmanız önemlidir, bu şekilde 
çocuğunuza seçiminde yardımcı 
olabilirsiniz. Seçilen eğitim 
çocuğunuzun yeteneklerine ve 
isteklerine uygun olmalı. Böylece 
eğitime başlamak- ve eğitimi 
bitirmek kolaylaşır. 
 
Ebeveyn olarak çocuğunuzun 
eğitimine dair beklentilerinizin 
olması doğaldır. Bir taraftan bu 
beklentilerin çocuğunuzun ulaşa-
mayacağı ve bu sebeple eğitimini 
bırakmasına sebebiyet verecek 
kadar yüksek olmaması önemli. 
Diğer taraftan bu beklentiler 
çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu 
zorluklarla karşılaşmayacağı 
kadar düşük de olmamalı.  Bu bir 
denge işidir. 

Gençlerden beklentiler

Eğitimler gençlere şartlar 
koşar. Gençler eğitim öğretime 
faal olarak katılmalılar, iyi 
hazırlanmış olmalılar ve verilen 
ödevleri yapmalılar. Okullarda 
ekstra olarak daha çok hazırlık 
gerektiren sınavlar ve testler 
olacaktır. Bu hem öğrenciden hem 
de ailesinden angajıman ve büyük 
bir performans gerektirir. 

Bir eğitim almak büyük bir çaba 
gerektirir. Gençlerin ebeveynleri-
nin yardım ve desteğine ihtiyacı 
olur.

Yetişkin olmaya doğru 

Gençler yetişkinliğe doğru yol 
almakta. Bu aşamada sorum-
luluklarını almayı öğrenmeye 
başlıyorlar. Kendi kişisel gelişim-
leri, arkadaşları arasındaki rolleri 
ve çevrelerine karşı duruşlarını 
belirleyecekler- kendi kimliklerini 

Bir eğitim almak önemlidir. Eğitim kendini idare etme, anlam yüklü bir iş edin-
me ve kendi paranı kazanma imkânı sağlar. Eğitim hayat boyu kişisel gelişim için 
de büyük anlam taşır.
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Zaman ayırıp: 

dinlemek

sormak

konuları dile getirmek

hakkında konuşmak

sorulara yanıt bulmada yar-
dımcı olmak

konularda yardım için araştır-
mak 

sonrasında sahip olunabilecek 
meslekler için farklı olanakları 
araştırmak

nelerin gerektiği hakkında 
konuşmak.

Yaşam boyu eğitim 

Bir eğitim alındığında hayat boyu 
bir iş sahibi olma ve iyi bir maaş 
alma şansı çok daha büyüktür. 
Kendi işyerini kurmayı hayal 
edenler için de bu çok iyi bir 
başlangıçtır. 

Hangi eğitimi alacağını seçmek 
zaman alır ve seçilen eğitimi 
devam ettirip bitirmek zaman 
alır. Ama bu iyi bir yatırımdır. 

İçerisinden seçim yapılabilecek 
yüzlerce eğitim ve kariyer yapmak 
için pek çok farklı olanak mevcut-
tur.  
 

Bu broşür en yaygın eğitim 
tipleri ve bu eğitimler ile 
neler yapılabileceği hak-
kında bilgi vermektedir. 
Eğitimler ve rehberlik 
hakkında daha fazla 
bilgi için ilerleyen sayfaları 
okuyun. 
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kendi internet sayfalarına linkler 
de bulabilir ve buradan daha fazla 
bilgi okuyabilirsiniz. 

Bakınız ug.dk

Gençler okula başladıktan sonra 

Gençlik eğitimlerinin bulunduğu 
bütün okullarda çocuğunuza okulu 
bitirmesi için yardımcı olabilecek 
rehber öğretmenler mevcuttur. 
Rehber öğretmenler ders yardımı, 
başka bir seçim yapmak, staj yeri 
aramak ya da başka bir konuda 
yardım verebilirler. Bazı okullarda 
rehber öğretmenler, gençlik 
koçları, sosyal danışmanlar, 
mentörler ya da diğer yardımcılar 
bulunabilir. Ama bütün okullarda 
okulu bitirmekte zorlanıyorsa 
gencin destek alma olanağı 
mevcuttur. 

Çocuğunuz bir okula başlaya-

madı mı?

Çocuğunuz ilköğretim okulundan 

UU-rehberleri bütün gençleri eğer 
bir gençlik eğitimi almazlarsa, 
25 yaşına kadar takip ederler. 
15-17 yaşındaki bütün gençler 

Rehberlik ve yardım  

Gençlere en uygun eğitimi bulmak 
önemlidir. Bu sebeple bir rehberle 
konuşmak, örneğin internetten 
bilgi aramak iyi bir fikir olabilir.

Okulda rehberlik 

Çocuklar bütün okul hayatları 
boyunca eğitim ve iş hakkında 
öğrenim alırlar. Bütün öğrenciler 
7.sınıfta okullarında gençlik eğitim 
rehberliğinden (Ungdommens 
uddannelsesvejledning - UU) bir 
rehber ile karşılaşırlar ve 9. ve 
10.sınıftan sonraki gençlik eğitim-
leri ve farklı olanaklar hakkında 
daha fazla bilgi edinirler. UU 
rehberi veli toplantıları ve eğitim 
akşamları ve belki de bireysel veli 
toplantıları ya da çocuğunuzun 
okul hayatı ile ilgili diğer toplantı-
lara da katılır.  
 

UU Gençlik Eğitim 
Rehberliği – Ungdommens 
uddannelsesvejedning 
anlamına gelir. UU rehberi, 
eğitim ve iş hakkında 
büyük donanıma sahip 
profesyonel bir rehberdir. 

Bazı öğrencilerin ekstra rehber-
liğe ihtiyacı olabilir. Olanaklar 
hakkında bilgi almak için UU 
rehberinize başvurabilirsiniz. 

eRehberlik 

Herkes, hem gençler hem de 
yetişkinler eğitim ve iş ile ilgili 
sorulara eRehberlik’te hızlı cevap 
alabilirler. Burayı arayabilirsiniz, 
chat forumu başlatabilirsiniz ya 
da mail gönderebilirsiniz. eReh-
berlik akşamları ve hafta sonları 
hizmet verir/hizmete açıktır. 

Bakınız: Vejledning.dk

Eğitim ve iş hakkında bakınız: 

ug.dk 

ug.dk Eğitim Rehberi sitesinde 
siz ve çocuğunuz bütün eğitimler 
ve iş olanakları hakkında bilgi 
okuyabilirsiniz. Örneğin gençler 
için meslekleri seçebilirsiniz. 
Gençlerin ilköğretim okulundan 
sonra sahip oldukları bütün ola-
nakların bir listesini bulabilirsi-
niz. Öğrenci maaşı, giriş şartları, 
okuldan sonra iş imkânları ve 
çok daha fazlası hakkında bilgi 
okuyabilirsiniz. Ayrıca okulların 

Her genç aynı değildir. Her eğitim ve iş te aynı değildir. Bir seçim yapmadan önce 
hangi olanakların bulunduğunu iyice öğrenmek faydalı olabilir. Bütün eğitimleri 
ve işleri arayıp bulmak ve tanımak, koşullarının ne olduğunu ve hangi olanakları 
sağladığını bulmak zor olabilir. Bir eğitim almak hayat boyu geçimini yapabil-
menin en güvenilir yoludur. Eğitim gençlere kendi yetenekleri ve becerilerini iş 
hayatında kullanabilme özgürlüğü verir.  
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UU-rehberi ile anlaşmalı olarak 
bir okul, iş ya da diğer bir akti-
viteye gitmeliler. Sizin ebeveyn 
olarak çocuğunuzu desteklemeniz 
önemlidir. 

Eğitim desteği alan ve İş 
Merkezinden eğitim şartı koşulan 
bir genç eğitim seçme konusunda 
rehberlik alabilir. Gencin ne-
reden rehberlik alabileceğini İş 
Merkezinden öğrenin. 

Eğitim şartı nedir?

İş Merkezi, eğitim yardımı alan 
30 yaş altındaki bütün gençlere 
bir eğitim şartı koşmalıdır. 
Eğitim şartı, gencin bir eğitime 
başlaması ve eğitimi bitirmesi 
sonucunu doğurmalıdır. Bu, eğiti-
me başlamaya hazır gençler için 
en hızlı şekilde okula başlamaları 
anlamına gelmektedir.  
Bazı gençler bir eğitime hemen 
başlamaya tam olarak hazır 
değildirler. Bunun sebebi, genç-

lerin hangi eğitimi seçecekleri 
konusunda kararsız olmaları ya 
da bazı şartları yerine getiremiyor 
olmaları olabilir. Bu gençlere bir 
eğitime başlayabilmeleri için, 
eğitimleri tanıtıcı ve eğitimlere 
hazırlayıcı çalışmalar sunul-
malıdır. Bu örneğin okuma-, 
yazma- ve matematik eğitimi, 
okullarda tanıtım süreçleri ya da 
bir işyerinde tanıtıcı staj olabilir.  
Eğitime yönelik çalışmalar 
kişiden kişiye farklı olacaktır. İş 
Merkezi gence eğitime yönelik 
hangi çalışmanın verileceğini 
belirler. 

Eğitim desteği nedir? 

Mesleki yetkinlik verici bir eğitim 
tamamlamayan 30 yaş altı gençler 
eğitim desteği (daha önceki 
sosyal yardım) alabilirler. Eğitim 
desteği SU-Eğitim Kredisi ile aynı 
seviyededir. Bir eğitim almaya 
daha hazır olmayan geçler, hazır 
hale gelmek için yardım alırken 

eğitim desteğine ek bir yardım 
alabilirler.  

Ebeveynlerden ebeveynlere iyi 

tavsiyeler 

Ebeveynler, çocuklar ile eğitim 
hakkında konuşacak diğer 
ebeveynlere hangi iyi tavsiyelerde 

seçen çocukları olan Avan ve 
Jamilla’ya sorduk. Onların iyi 
tavsiyeleri arka sayfada – ve bu 
kitapçığın içerisinde toplanmış-
tır.  

İyi bir tavsiye 

Gencin isteklerini 
dinleyin

“Gençlerin kendilerinin 
sürece dâhil olmaları çok 
önemli. Çünkü okul eğer 
kendi istekleri değilse, 
gençleri okumaya teşvik 
etmek gerçekten çok 
zor.”  
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Gençler için eğitimler

Başka eğitimler de mevcuttur. 
Ve eğer çocuğunuz 9. ya da 10. 
sınıftan sonra bir meslek eğitimi 
ya da lise eğitimine başlamaya 
hazır değilse, hazır hale gelebil-
mesi için farklı olanaklar bulunur. 
Bu durumda UU-rehberi ebeveyn 
olarak sizinle işbirliği içerisinde, 
çocuğunuz ile birlikte bir plan 
hazırlamaya yardımcı olur.   

Bu eğitimlerde iki ana dal şunlar-
dır. 

Meslek Eğitimleri. Bir meslek 
eğitimi tamamlanınca örneğin 
marangoz, aşçı, elektrik 
teknikeri olunabilir ya da 
okumaya devam edilebilir.
Lise Eğitimleri. Bir lise eğiti-
minden sonra, bir meslek için 
yetkinliklikler veren bir yüksek 
eğitime devam edilebilir.   

İş ya da yüksek eğitim

9. ve 10. sınıf 

Meslek Eğitimleri,
 belki eux-süreci 

olarak
2-5 yıl

Örneğin duvarcı, 

kaynakçı, elektrik 

teknikeri, kasap,  

Huzurevi Sağlık  

Asistanı

Lise Eğitimleri 
3 yıl

Htx

Hhx

Stx

Hf (2yıl)

Diğer Eğitimler 
Prodüksiyon  

okulları - 

Produktionsskole

Egu

KUU

STU

AVU

9. ya da 10. sınıftan sonra başlanan eğitimler gençlik eğitimleri olarak  
adlandırılırlar. 

Bu model, basit bir şekilde 9. ve 
10. sınıftan sonraki farklı eğitim 
olanaklarını göstermektedir. 
Oklar, eğitimlerin bir iş ya da 
daha ileri eğitime olanak sundu-
ğunu göstermektedir. İlerleyen 
sayfalarda her bir eğitim hakkın-
da daha fazla bilgi okuyacaksınız. 
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İyi bir tavsiye 

Açık sorular sorun

“Çocuğunuzu 

konuşturan ve bir 

şeyler anlattıran açık 

sorular sorun. O zaman 

çocuğunuzun neler 

düşündüğü hakkında 

bilgi sahibi olursunuz. 

Ben örneğin kızıma, ne-

leri sevdiğini ve ilerde ne 

ile çalışmanın kendisini 

mutlu edeceğini sordum. 

Ben kızıma bu şekilde 

soru soruyorum.” .
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Eğitime hazır mı? Öğrenci şu şekilde değerlendirilir:

Akademik

için akademik donanıma sahip olmalı. 8.sınıfta not orta-
laması 4’ün altında olan öğrencilere akademik olarak daha 
başarılı olmaları için, özel bir çalışma başlatılarak yardım 
edilir.  

Kişisel

mi? 

mu ve girişimde bulunuyor mu? 

Sosyal 

katkıda bulunuyor mu? 

Gençlik eğitimine hazır mı? 

Öğretmenler ve UU-rehberi 
ilköğretim okulunda öğrencilerin 
eğitime hazır olup olmadıklarını, 
yani 9. ya da 10. sınıftan sonra 
bir meslek eğitimi ya da lise 
eğitimine başlamaya hazır olup 
olmadıklarını değerlendirirler. 
Hazır olmayan öğrencilere, 
kendilerini eğitime hazır hale 
getirecek faaliyetler ya da başka 
bir eğitim hizmeti verilir. 

Bütün öğrenciler üç alanda 
değerlendirilirler: 

gerekli akademik donanımı var 

olarak gerekli donanımı var 

olarak gerekli donanımları var 

Giriş başvurusu 

Bir gençlik eğitimine giriş 
optagelse.dk adresinden yapılır. 

9. ve 10. sınıf öğrencileri için son 
başvuru tarihi 1. Marttır. 9. ya 
da 10. sınıfa gitmeyen öğrenciler 
bütün sene içerisinde başvurabi-
lirler. Başvuru, gencin ileri eğitim 
için hazırladığı planı içermeli 
ve girmek istediği bir ya da daha 
fazla okul isteği içerebilir. 

Eğitime hazır genç 

Öğrenci eğitime hazır olarak 
değerlendirildiyse, ebeveynler 
ya da gencin kendisi başvuruyu 
göndermekle sorumludur. 
Gençlik Eğitim Rehberliği (UU) 
gencin istediği gençlik eğitimine 
hazır olup olmadığını 9. ya da 10. 
sınıftan sonra değerlendirir. 

Eğitime hazır  olmayan genç

İstenilen eğitime hazır olmadığı 
değerlendirilen genç, bu değerlen-
dirmeyi gençlik eğitimini veren 
okulda yeniden değerlendirmele-
rini talep edebilir. Giriş şartlarını 
yerine getirmeyen gençler için 
bir giriş sınavına girme olanağı 
da mevcuttur. Bu gençler için 

başvuru ile ilgili süreçten UU 
rehberi sorumludur. 

18 ile 25 yaş arası gençler 

Okula gitmeyen 18 ile 25 yaş 
arası gençler bir UU rehberinden 
eğitim seçimi konusunda 
yardım alabilirler. Eğitime giriş 
başvurusu optagelse.dk adresine 
yapılmalıdır. 

Başvurunun cevabı 

Genç, başvurduğu okuldan kabul 
edildiğine ve yaz tatilinden sonra 
ders saatleri ve derslerin verildiği 
yer ile ilgili cevap alır. 
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başlayanlar direk olarak temel 
eğitim sürecinin ikinci kısmına 
başlarlar.  

Gençler dört ana daldan birisi için 
başvuru yapmalıdırlar: 

pedagoji

Gençler meslek okulundaki 
ilk 14 günden sonra, ilk altı ay 
takip edecekleri bir akademik 
alan belirleyeceklerdir. Bundan 
sonra somut olarak hangi eğitim 
istediklerine karar vereceklerdir. 
Meslek okulundaki eğitim gençle-
re bir karar almalarında yardımcı 
olur. 

Temel eğitim süreci 2:  

Eğitime hazırlık 

Meslek eğitimi  
– işe giden bir eğitim 

Danimarka´da bir meslek eğitimi 
hem teorik hem de uygulamalıdır. 
Öğrenciler teorik kısmını hem 
eğitim sırasında bir işyerinde ya 
da uygulama merkezinde, hem 
de eğitimlerinden sonra kullana-
bilmeliler. Bununla amaç, gencin 
eğitimini tamamladıktan sonra 
bir işe girmesidir. 

Elektrik tesisatçısı olarak, 

örneğin matematiksel formüller 

ve sembolleri öğrenirler ve elektrik 

tesisatlarını tamir edebilmeliler. 

Satış asistanı olarak öğrenci 

örneğin müşteri hizmeti hakkında 

eğitim alır ve bir mağazada bütün 

müşterileri iyi karşılayabilmeli ve 

onlara iyi bir hizmet verebilmelidir.

İlerleyen sayfalarda daha fazla 

örnek görebilirsiniz

Eğitim şu şekilde yapılandırıl-

mıştır

Meslek eğitimi, bir meslek 
okulunda bir temel eğitim süreci 
ve bir işyerinde staj ya da bir 
uygulama merkezinde staj ve kısa 
dönemlerde okul eğitimi şeklinde 
gerçekleşen bir okul stajından 
oluşur. Bir işyeri ile bir eğitim 
anlaşması yapmak öğrencinin 
kendi sorumluluğudur, ama 
meslek okulu öğrenciye yardım 
etmelidir. Bazı eğitimler bir okul 
stajı ya da işyeri stajı olmadan 
eğitim verirler.  

oluşur:  

Temel eğitim 1:  

ana dal ve akademik alan

9. ve 10. sınıfı son bir yıl içeri-
sinde bitiren öğrenciler içindir. 
Bir meslek eğitimine daha geç 

Bir meslek eğitimi ile genç örneğin elektrik teknikeri ya da satış asistanı gibi 
somut bir işe başvurabilir. Bir meslek eğitimi gence ileri eğitim alma ya da  
örneğin kendi işyerini açma gibi olanaklar da sunar. 
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İyi bir tavsiye

Sorun: Neyi iyi 
yapabiliyorsun?

“Bazen çocuklar kendileri 

neyi iyi yapabildiklerinin 

farkında değildirler. 

Çocuğunuzun sahip 

olduğu en iyi üç yeteneği 

ve en güzel yapabildiği 

üç beceriyi düşünün. Bir 

eğitim kurumunda bu 

yetenekler biraz parlatılır 

ve cilalanır. Bu da bazı 

düşüncelerin oluşmasına 

yol açar: Tamam, 

çocuğumun sahip olduğu 

yetenek bu. Eğer bu 

genç yeteneğinin olduğu 

yolda ilerlerse, ilk etapta 

düşündüğünüzden daha 

da fazlasına ulaşabilir.”
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kısmı, örneğin marangoz ya da 
elektrik teknikeri gibi gencin 
karar verdiği bir eğitime yönelik-
tir. İkinci kısımda genç, eğitimin 
ana sürecine başlamak için şart 
koşulan yetkinlikler ve seviyeye 
ulaşacaktır. 

Ana süreç 

birinin kendi ana süreci mevcut-
tur. 

Öğrenciler bir eğitimin ana 
sürecine başlamak için farklı 
şartları yerine getirmelidirler:

kısmını geçmiş olmalıdırlar.

giriş koşullarını yerine getir-
miş olmalıdırlar. 

anlaşmaları olmalı ya da bir 
uygulama merkezinde okul 
stajına kaydolma uygunluğu 
onaylanmış olmalı.

Öğrenciler, bir işyeri ile bir eğitim 
anlaşmaları varsa, direk olarak 
ana eğitim sürecine başlayabilir-
ler. 

Meslek eğitimi bir sınav ile 
bitirilir. 

Eğitimlerin süresi 

Eğitimler iki ile beş buçuk yıl arası 
sürer. Bazı mesleki eğitimlerin 
farklı basamakları mevcuttur. 
Bu, gençlerin eğitimlerini erken 
bitirebilecekleri ya da daha uzun 
süre eğitim almayı seçebilecek-
leri anlamına gelmektedir. Süre 
gençlerin ilgi alanları, becerileri 
ve çabalarına bağlıdır.  

Daha sonra arayabilecekleri işler, 
eğitimi bitirdikleri basamağa 
bağlıdır. Eğer daha uzun süren bir 
eğitim ve tam bir mesleki eğitim 
alınırsa genellikle daha iyi bir 
maaş alınır. 

Eux: Bir lise mezuniyeti ile 

kombine edilmiş mesleki eğitim 

Eux, bir lise mezuniyeti ile kombi-

ne edilmiş bir mesleki eğitimdir. 
Lise mezuniyetindeki derslerin 
sıralaması, belirli bir mesleki 
eğitime yönelik hedeflenmiştir. 
Bir Eux süreci, lise eğitimleri gibi 
yüksek eğitimlere erişim olanağı 
sağlarlar.  

Eux süreci seçilmesi halinde, 
eğitim süresi genellikle seçilen 
mesleki eğitimden daha uzundur. 
Eux hem meslek eğitimindeki 
normal bitirme sınavı hem de lise 
sınavı ile tamamlanır. Ve öğrenci 
hem normal mesleki eğitim 
sertifikası hem de not belirtilen 
bir eux sertifikası alır. 

Eux, çoğu mesleki eğitim 
kurumunda sunulan bir 
olanaktır. İki ticaret eğitimi olan 
finansal uzmanlık eğitimi ve büro 
uzmanlık eğitiminde Eux daima 
eğitimin bir parçasıdır. 

Şu şekilde giriş kabul edilir

Bir mesleki eğitime girebilmek 
için gençler: 

-
rinde en az 2,0 not ortalaması 
almış olmalılar. 

hemen 9. veya 10. sınıftan 
sonra ya da sonraki bir yıl 
içerisinde gelirlerse) 

Maaş ve SU(öğrenim kredisi) 

Eğitim süresinde ya SU ya da okul 
yardımı alınır: 

temel eğitim süreci esnasında 
SU için başvurulabilir.

-
dıysa ve ana eğitim sürecine 
başlandıysa maaş alınır. 

Eğer bir okul stajı yapılıyorsa okul 
stajı yardımı alınır. 

SU hakkında daha fazla 
bilgi için bakınız ug.dk

-
leri ve sonrasında çalışılabilecek 
birçok işi ilerleyen sayfalarda 
bulabilirsiniz. 
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Bahçe  mimarı

Parklar, yol tesisatları, mezarlık 
ve bahçe tesisatları. Bahçe mi-
marı, yeşil alanlara bakar ve yeni 
yeşil alanalar tesis eder. Meslek 
sahibi bitkiler, ağaçlar ve çalıları 
tanımalı ve bunların uygun ve 
güzel şekilde birleştirebilmeli. 

Marangoz 

Zeminler, tavanlar ve çatı. Bazen 
en yükseklerde, bazen atölyede. 
Marangozlar taşıyıcı yapılar, 
pencere ve çatı üzerine çalışırlar. 
Bu eğitimin ismi, ahşap branşı-
nın temel eğitimi olarak geçer. 

(Sıhhi)Tesisat teknisyeni

hesaplamalar ve çizimler yapma, 
fiyat teklifi verme ve malzemenin 
montajı. Doğalgaz ve tesisat 
teknikeri olarak matematik, fizik 
ve çizimde başarılı olunmalı. 
Bazı (sıhhi) tesisat teknisyenleri 
müşteri ile çok irtibattadır ve 
bazılarının kendi firmaları vardır. 
Bazıları inşaat firmalarında ya da 
mühendislik firmalarında çalışır-

Gençlerin bir  
mesleki eğitim ile 
elde edebilecekleri 
meslekler 

Tesis ve inşaat teknisyeni

Yollar, binalar ve köprüler. 
Yapı ustaları beton konusunda 
uzmandırlar. Yapı ustası olarak 
hem hazır beton elementlerinin 
montajı hem de dökümü yapılan 
betonun yerinde şekillendirilmesi 
ve güçlendirilmesinden sorumlu-
sunuzdur. 

Duvarcı 

banyo. Duvarcılar bir iş çizimini 
okumayı ve tam bu çizime uygun 
bir ev inşa etmeyi öğrenirler. 
Süpürgelik ve zemin dökme, çatı 
kurma, dış cephe sıvalar, duvar ve 
zemine fayans döşeme gibi işlerle 
de uğraşırlar. 

Mansur’un anne ve babası başka 

bir meslek eğitimi seçmesini isti-

yorlardı. Buna rağmen Mansur’u 

desteklemeye karar verdiler. Şimdi 

onunla gurur duyuyorlar. “Ben 

de diğer birçok kişi gibi mühendis 

olmayı hayal ediyordum. Ama 

sonra duvarcılık eğitimini duydum. 

Bu hem teorik hem de uygulamalı 

eğitim veren bir eğitim. Bugün 

kendi işyerim var ve geldiğim yerle 

gurur duyuyorum.” 

Elektrikçi

Akım ve ışık, bağlantı ve robotlar. 
Hem güçlü akım için hem de 
telekomünikasyon ve Bilgisayar 

-
meleri gereklidir. Bu geniş bilgi 
ve uzmanlaşma gerektirir. Bu da 
eğitim boyunca verilir. 

Seelan diplomalı elektrikçi. O’da 

diğer birçok genç gibi mühendis 

olmayı hayal ediyordu ve bu 

sebeple liseye başladı. Bu doğru bir 

seçim değildi ve rehber öğretmen 

kendisine bir meslek eğitimi 

almasını tavsiye etti. “ Elektrikçi 

olmak heyecanlı ve staj gördüğüm 

firmada işe girdim. Geriye dönüp 

baktığımda elektrikçi olduğum 

için çok memnunum. Kendime 

özgüvenimi arttırdı. Bir meslek 

eğitimini tamamladığım için 

bugün yüksek eğitime devam etme 

isteğim var.  

Farklı branşlar birlikte çalışıp gözle görülür sonuçlar ortaya çıkarıyorlar

Yeniler inşa ediliyor, eskiler restore ediliyor. İnşaat ve düzenleme işleri farklı bir 
sürü branştan bir çalışma gerektirir. Ortaya çıkan sonuç ise senelerce var olur 
–çevremizin bir parçası haline gelir. 
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lar.  Bu eğitimin ismi tesisatçılık 
energi eğitimi olarak geçer.

“ Arkadaşlarımdan bazıları 

benim ‘tuvaletçi ‘olduğumu 

söylüyorlar. Ama ben gülüyorum 

ve ilerde onlardan daha çok 

para kazanacağımı söylüyorum. 

Tesisat teknisyeni olarak sadece 

tuvalet monte etmekten başka işler 

yapıyoruz. Örneğin iş çizimleri. Ve 

sıklıkla mühendis ve elektrikçiler 

ile birlikte çalışırız. Eğer liseye 

gidip oradan da mühendis olmayı 

seçseydim, korkarım ki dersler-

deki beklentiler yüzünden okulu 

bırakırdım.  Tesisatçılık eğitimi 

kendime özgüvenimi arttırdı. Bu 

okulu bitirdiğimde okumaya devam 

etmem de demiyorum.” 

Mohsen, sıhhi tesisat  

teknisyeni stajyeri

Örnekler:  
Aylık kazançları (ortalama)  

Duvarcı  31.813 kr.

Elektrikçi 35.050 kr.

Bahçe mimarı 28.525 kr. 

Marangoz  31.903 kr. 

Kendi işyeri?

İnşaat branşındaki pek 
çok zanaatçı kendi işyerini 
açma yolunu seçiyor. 
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İnşaat doğramacısı ve  

kaplamacısı

Kapılar, pencereler, kaplamalar ve 
demirbaşlar. 
İnşaat doğramacı ve kaplamacısı 
hem yeni binalar hem de resto-
rasyon işleri ile uğraşır. En çok 
ahşap, ama diğer malzemeler ile 
de çalışır. İş atölyelerde, binalar-
da, şantiyelerde ve özel evlerde 
gerçekleştirilebilir. Eğitimin ismi 
doğramacılık olarak geçer. 

Aşçılık

Restoranlar, catering firmaları, 
kurumlar ve yemek dağıtım 
firmaları ve gıda üzerine çalışan 
işyerleri. Aşçı olarak yemekleri 
hazırlamak ve düzenlemek, ve 
iştah açıcı bir şekilde sunmaktan 
sorumlusunuzdur. Bu eğitimin 
ismi Gastronomi olarak geçer.

Taş yontucusu 

getirme. Yazı işaretleri yontma ve 
süsleme. İşin önemli bir parçası 
müşterilere danışmanlık yapmak-
tır. Doğru taş seçilmeli ve verilen 
işin sanatsal olarak bir çizimini 
yapabilmelisiniz. Genelde kendi 
işyeri başlatılır.  

Demir dövme/demirci

Çelik, alüminyum, bakır ve 
plastik. İşin önemli bir bölümü 
farklı işlerde doğru metali ve 
doğru çalışma tekniğini bulmak-
tır. Bir demir dövme ustası iyi 
bir el becerisine ve doğru bir göz 
ölçüşüne sahip olmalı. Hassas 
ölçümlerle çalışabilmeli ve 
mekanikten anlamalı. 

Hashi demir dövmeci olarak 

eğitim aldı. “ Temel eğitim sürecini 

bitirmeden üç ay önce staj yerimi 

bulmuştum. Çoğu kişi işimizin 

sadece kaynak yapmak olduğunu 

zannediyor. Ama bu montaj teknik-

leri, kaynak teknikleri ve bir sürü 

şeyi çizip yapmayı öğrendiğimiz 

bir meslek. Ben ailemdeki zanaat 

eğitimi almış ailedeki ilk kişiyim. 

Benimle çok gurur duyuyorlar.”  

Hassas cihaz mühendisi

-
kineleri ve diş hekimi matkabı.  
Hassas cihaz mühendisi o kadar 
küçük parçalar üretir ki, işi 
esnasında büyüteç kullanmak 
zorunda kalır.  Bu işte çok keskin 
bir doğruluk ve ince hassasiyet 
gerektiriyor. Çoğunlukla örneğin 

navigasyon ve telekomünikasyon 
alanında malzemeler ve makine-
ler üreten işyerlerinde çalışılır.

Diş protez teknisyeni

Altın, porselen ya da plastik. 
Diş protez teknisyeni olarak diş 
protezleri olarak da geçen takma 
dişleri üretir ve tamir edersiniz. 
Diş protez teknisyenliği, hassas 
çalışma gerektiren bir iştir. 
Parmak becerisi, form algısı, 
konsantrasyon yeteneği ve itina 
gerektirir.  

Örnekler:  
Aylık kazançları (ortalama)  

Inşaat doğramacı ve  

kaplamacısı 31.681 kr.

Aşçı 30.767 kr.

Taş yontucu 31.895 kr.

Demir dövmeci  33.073 kr.

 Hassas cihaz mühendisliği 35.660 kr.

Diş protez teknisyeni 31.554 kr.

Zanaat ve gelenek –çağdaş üretim 
Çoğu meslekte güzel, eski zanaatlara ait gelenekler günümüze taşınır, hem 
de yeni teknolojiler kullanılarak.  Çok üretilmesi gerekir, ama en iyi kaliteyi 
sağlamak da aynı derecede önemlidir. 

Gençlerin bir mesleki eğitim ile elde edebilecekleri meslekler 
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İyi bir tavsiye

Gencin isteklerini 
dinleyin

“Gencin tercihleri 

konusunda açık olmak 

önemlidir. Anne ve baba-

lar çocukların belli bir yol 

seçmelerini isteyebilirler, 

ama çocuklar anne ve 

babaları için bunu yapar-

larsa, başarılı olmazlar. 

O yüzden bırakın iste-

diklerini tercih etsinler, 

böylece daha motive 

olurlar.” 



20  ·  Eğitim – Çocuğunuzun geleceği  2015



 Eğitim – Çocuğunuzun geleceği 2015  ·  21

Otomasyon teknisyeni 

Endüstri kurumlarında otomatik 
makineler ve  tesisler. Bunlar 
sürekli çalışmalılar, bir kesinti 
pahalıya mal olur. Otomasyon 
teknisyeni olarak hataları bulur, 
tamir eder ve otomatik makineleri 
kurarsınız. Sistemler bozulduğu 
zaman bunları gözetler ve bakı-
mın gerçekleştirirsiniz. İş, en yeni 
teknikleri bilmenizi gerektirir. Bu 
eğitim otomatik  işletme eğitimi 
olarak geçer.  

Plastik işleme teknisyeni

Yel değirmeni kanatları, 
küçük botlar ya da makineler için 
küçücük parçalar. Plastik işleme 
teknisyeni olarak plastik üreti-
minde çalışırsınız. Makineleri 
ve ürünleri kontrol edersiniz. 
Bazı ürünler elişi olarak üretilir. 
İşinizde doğru plastik çeşidini ve 
ona uygun doğru çalışma tekni-
ğini seçmelisiniz. Bu meslek, en 
yeni teknolojileri takip etmenizi 
gerektirir. 

“Bir gün gazetede ilanında, bir 

firmanın plastik işleme teknisyeni 

çırağı aradığını okudum. Daha 

önce plastik işleme teknisyeni mes-

leğini hiç duymamıştım, ama gidip 

baktım. Heyecanlı görünüyordu 

ve ilk etapta işçi olarak başlamam 

konusunda hemfikir olduk. Altı 

ay sonra çırak olarak eğitime 

başladım. Başladığım zaman ‘Bu 

mesleği hiçbir zaman öğrenemem’ 

diye düşünüyordum. Ama yavaş 

yavaş öğrendim. Heyecan verici, 

makineler ve devreler hakkında 

sürekli yeni şeyler öğreniyorum. 

Søren, plastik işleme teknisyeni

Makine teknisyeni/Makinist

Gemi motorları, vinçler ve en-
düstri robotları. Makinaların çoğu 
bilgisayar tarafından yönetildiği 
için, işin büyük bir bölümü bu 
makinaları programlama ile 
ilgilidir. Endüstri teknikeri 
olarak makinelerin kurulumu ve 
bozulmaları durumunda tamiri 
öğrenilir. Yapılan işler işyerinden 
işyerine çok farklılık gösterir. 

Eğitimin ismi endüstri teknisyeni 
olarak geçer. 

Makine parçaları teknisyeni - 

CNC teknisyeni 

Metal ve plastik kesimi,  sıkma 
ve bükümü. Makine parçaları 
teknisyeni, modern seri imalat 
için temel oluşturan parçaları 
üretir. İşin çoğu hem program-
ladığınız hem de çalıştırdığınız, 
cnc makinalarında gerçekleşir. 
Eğitimin ismi CNC teknisyeni 
olarak geçer. 

Endüstri kasabı 

İnek, dana ve koyun. Danimarka 
kasapları birer modern endüstri 
kurumlarıdırlar. Ve işin büyük 

bir kısmı bantlarda gerçekleşir. 
Eğitimin ismi endüstri kasabı 
olarak geçer. 

Süt ve süt ürünleri işlemecisi 

Süt, yağ ve peynir. Süt ve süt 
ürünleri işletmecisi süt ürünle-
rinin üretimi üzerine çalışırlar. 
Modern bir süt ve süt ürünleri 
imalathanesi tamamen otomatik-
leştirilmiş bir üretim ortamıdır. 
Bir üretim alanında sorumluluk 
alabilir ya da kalite kontrolü 
üzerinde çalışabilirsiniz. 

Örnekler:  
Aylık kazançları (ortalama)  

Otomasyon teknisyeni 37.221 kr.

Plastik işleme teknisyeni 32.845 kr.

CNC teknisyeni 34.196 kr.

Endüstri kasabı  33.024 kr.

Süt ve süt ürünleri işlemecisi 31.884 kr.

Yeni teknoloji – tempo ve uzmanlık  
Bilgisayar teknolojisi, robot ve işletme tesisleri endüstriye damgasını vurdu. 
Çoğu şey otomatikleşti. Hem işleme kontrolü ve üretim için hem de karmaşık 
makine ve tesisleri kurmak, çalıştırmak ve tamir etmek için vasıflı elemana 
ihtiyaç var. 

Gençlerin bir mesleki eğitim ile elde edebilecekleri meslekler 
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Satış asistanı

Gıda tüketim ürünleri, giyim 
ve elektronik. Günlük tüketim 
ürünleri satan bir mağazada 
satış asistanı olarak en önemli 
görev raflarda doğru ürünü 
bulundurmaktır. Satış asistanı, 
müşterilerin için alış verişi 
kolaylaştırmalıdır. 

Bir minimarket ya da süpermar-
kette her türlü günlük tüketim 
malını satmakla görevlisiniz. 

10.sınıftan sonra Rosa ticaret 

okuluna başladı. Daha sonra 

Matas’da bir staja yerleşti ve bugün 

hala orda çalışıyor. ”İşverenim 

benim iyi bir satıcı olduğumu 

söylüyor. Müşterilerin benden 

memnun olduğunu görüyorum. 

Eğitimim aracılığıyla kendimi 

kişisel olarak geliştirdim ve bir 

saniye bile seçimimden pişmanlık 

duymadım. Hedefim ve hayalim bir 

gün kendi mağazamı açmak, ama 

ilk önce bir mağazanın yöneticisi 

olmak istiyorum. Aile kurup çocuk 

da yapmak istiyorum.”

Perakende kasap 

Et, ekmek üstü hazır etler ve hazır 
yemekler. Perakende kasap, kasap 
dükkânlarına ve süpermarketlerin 
kasap ürünleri bölümüne et kesip 
satar. Müşterilere rehberlik ve 

satış yaparlar, malları satın alır, 
fiyatını hesaplar, muhasebe yapar 
ve hazır yemekleri hazırlarlar. 

Kuaför 

Kesim, perma ve saç boyama. 
Kuaförlük zanaatı modadan 
etkilenen bir zanaattır ve sürekli 
yeni akımlar ve teknikleri takip 
etmelisiniz. Müşterinin tipi ve 
saç kalitesine özen gösterip aynı 
zamanda son yenilikleri sunabil-
melisiniz.  

Öznür kuaför olarak eğitim 

almayı seçtiğinde anne ve 

babası, aslında Öznur’un liseye 

başlamasını istemelerine rağmen,  

onu desteklediler. Annesi beslenme 

çantası hazırladı, babası uzun olan 

yolu rahatlatmak için bir moped 

aldı. Bugün Öznur bir kuaför 

salonunda çalışıyor.  

Banka memuru

Bütçe, emeklilik birikimleri ve 
yatırımlar. Banka memuru banka-
nın müşterilerine danışmanlık 
verir ve isteklerini değerlendirir. 
Örneğin bir müşteri kredi almak 
istiyorsa, müşterinin ekonomik 
durumunu ve güvenlik teminatı 
sunma olanaklarını araştırmalısı-
nız. Eğitimin ismi finans eğitimi 
olarak geçer.  

Servis elemanı (Garson)

Yemek ve şarap – iyi bir servis. 
Servis elemanı iş günü boyunca 
pek çok insan ile temastadır ve 
servis odaklı ve kibar olmalıdır. 
Servis elemanı olarak yoğun iş 
temposunu sevmelisiniz.  

Resepsiyonist

Oteller, konferans merkezleri ve 
büyük firmalar. Resepsiyonist 
herkesle, yabancı dilde de 
konuşabilen ve aynı anda birçok 
topu havada tutabilen merkezi 
bir kişidir. Ve işler yoğunken, 
kontrolü kaybetmemelisiniz. 

Örnekler:  
Aylık kazançları (ortalama)  

Satış asistanı  

(mağaza asistanı) 29.966 kr.

Kuaför  28.098 kr.

Servis elemanı (Garson) 30.692 kr.

Resepsiyonist 30.113 kr.

Müşteri hizmetleri – satış ve servis  
Güler yüzlü ve doğru bir müşteri hizmeti gereklidir, ama yeterli değildir. 
Bunlar sattığınız ürün ya da hizmet hakkında gerekli mesleki bilgi ile kombine 
edilmelidir. Ve bazı durumlarda bir zanaat mesleki ile de bu yapılmalıdır. 

Gençlerin bir mesleki eğitim ile elde edebilecekleri meslekler 
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İyi bir tavsiye

Sorun: Beş yıl 
sonra kendini nerde 
görüyorsun? 
“Oğluma sordum:’ 

Tamam, şimdi yaptığını 

düşünme, sadece beş 

sene sonra kendini 

nerde gördüğünü düşün. 

Üzerinde düşünmen 

gereken şey bu, beş 

sene sonra neredesin? O 

zaman geriye gidebilir ve 

nerden başlayacağımızı 

araştırabiliriz.´ Oğlum 

bunu çok iyi anladı. 
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Çiftçi

Hayvan ve mahsuller, makine 
ve ekonomi. Mevsimlere göre 
değişen çok yönlü bir iş. İşin 
önemli bir parçası, yapılacak işleri 
planlama ve makine ve binaları 
işlek halde tutma ile ilgilidir. 
Çiftçi olarak bir çiftlikte çalışabilir 
ya da kendi çiftliğinizi işletebi-
lirsiniz. Bazı çiftçiler bir makine 
istasyonunda çalışıp, başkaları 
için sürme, ekme ve ekin kaldır-
ma işlerini yaparlar. Eğitimin adı 
çiftçilik eğitimi olarak geçer.  

Nawaz 2000 senesinde 

Danimarka’ya geldi. Afganistanlı 

bir göçmen. Anavatanında 

ailesinden birçok kişi çiftçilik ile 

uğraşıyor. Ama Nawaz ailede 

çiftçilik eğitim alan ilk kişi. 

Üretim bahçıvanı

Açık hava, meyve bahçeleri ya da 
bir bahçecilik okulu. İşin önemli 
bir kısmı, müşteriler almak 
istedikleri zaman bitkilerin hazır 
olması için, üretimi planlamak 

ile ilgilidir. İşin büyük bir kısmı 
dışarda açık havada yapılır ve 
mevsimleri takip eder. 

Seracılık  bahçıvanı

Satış için çiçekler, saksı bitkileri 
ve sebzeler. İşin büyük kısmı 
büyük seralarda toplu imalat 
şeklindedir. Sera tarım teknis-
yeni, seranın içerisinde bitkiler 
için en uygun klimanın olmasını 
sağlayan teknik düzeneği çalıştırır 
ve kontrol eder. İşin büyük bir 
kısmı, müşterilerin bahçeleri, 
pencereleri ve seraları için almak 
istedikleri ürünlerin satışa hazır 
olmaları için üretimi planlamak 
ile ilgilidir. 

Orman  işçisi

Ağaçlar, hayvanlar ve çitler. 
Orman işçisi olarak 365 gün 
dışarda çalışırsınız ve ormanda 
farklı işler yaparsınız. İşin bir 
kısmı motorlu testere ve büyük 
tekerlekli makinelerle gerçekleşti-
rilir, ama çok fiziksel güç gerek-
tiren işler de yapmak zorunda 

kalabilirsiniz. Hem devlet orman 
dairelerinde hem de özel ormanlık 
alanlarda iş bulabilirsiniz. 

Green keeper

Çimen, çiçekler, ağaçlar ve çalılar. 
Golf sahası yeni biçilmiş ve 
tamamen düz olmalı ki golf topu 
hiç bir engele takılmadan yu-
varlanabilsin. Bunu green keper 
sağlar. Ama aynı zamanda alanın 
güzel ve göz alıcı görünebilmesi 
golf sahasındaki çiçeklerin, 
ağaçların ve çalıların bakımını da 

-
rında da işe alınabilirsiniz.  

Örnekler:  
Aylık kazançları (ortalama)  

Çiftçi 29.114 kr.

Seracılık  bahçıvanı 28.843 kr.

Doğaya yakın – makul üretim içerisinde bitki ve hayvan 
Doğadan beslenecekseniz doğaya saygı göstermelisiniz. Ama zamana uygun ve 
makul prensipler doğrultusunda bir üretim planlamak ta önemlidir. 

Gençlerin bir mesleki eğitim ile elde edebilecekleri meslekler 
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Otobüs şoförü 

-
leri. Otobüs şoförü olarak müş-
terilere doğru hizmeti sunmak, 
bilet satmak ve otobüste huzur 
ve düzeni sağlamak ta işin bir 
parçasıdır. Otobüs şoförleri otobüs 
firmaları ve nakliye şirketlerinde 
çalışabilir ya da kendi şirketlerini 
açabilirler. Eğitimin adı yolcu 
taşımacılığı eğitimi olarak geçer.  

Kamyon şoförlüğü 

Kargo, gıda ürünleri ve tehlikeli 
yük. Bu farklı tiplerin her biri 
için, şoförün uyması gereken 

rotasını planlamalı ve taşıt 
kullanma ile bağlantılı olarak 
kullanılacak farklı belgeleri 
doldurmalıdır. İşin önemli bir 
kısmı aracı yükleme ve indirme, 
aynı zamanda yükün düzgün 
bir şekilde sabitleştirilmesini 
sağlamak ile ilgilidir. 

Bülent hep kamyon ve büyük 

taşıtlara ilgi duymuş ve kamyon 

şoförü olmak hep hayaliymiş. 

Bugün staj gördüğü firmada 

çalışıyor. Kamyonunu sürmek ve 

kontrol etmenin heyecan verici 

olduğunu düşünüyor. Sık sık da 

yurtdışına mal götürüyor. “Hep 

yeni şeyler görüyorum/yaşıyorum ve 

iyi para kazanıyorum – her ay maaş 

kâğıdımdan bunu görebiliyorum. 

Annem ve babam bir diploma 

almamdan ve bir işim olmasından 

çok memnun. Babam Türkiye’ 

de kamyon şoförü idi, ama orda 

şoförlük bir eğitim değil.” 

Gemi makinisti

Gemi motorları ve diğer gemi 
teknikleri. Gemi  makinisti olarak 
özellikle büyük gemilerin güverte-
sinde çalışırsınız. Geminin sürekli 
olarak en iyi şekilde denizde seyre-
debilmesi için yeni fitreler ve 
motor yatakları ile motorun 
bakımını yaparsınız. Güverte 
nöbetleri ve makine nöbetlerine 
katılır ve gemiyi dümenci olarak 
görev alırsınız. Ayrıca geminin 
yüklenme ve boşaltılma hazırlık-
larına katılırsınız. 

İlk yardım görevlisi  

Yangın, sel ve trafik kazaları. 
İnsan ve hayvanlar kurtarılırken 
hızlı olunmalı ve doğru şekilde ha-

reket edilmelidir. Cankurtaranlar 
büyük kazalarda yardıma giderler, 
ama iş arabaları tamirhanelere 
nakletmek ve motor sorunlarında 
insanlara yardım etmeyi de 
kapsayabilir. 

Soğutucu sistemleri teknisyeni 

Çok soğuk, çok sıcak ya da tam 

teknisyeni soğutucu ve klima 
sistemlerini kurar ve onları 
ayarlar. Müşterilere danışmanlık 
hizmeti de verir. İşin büyük bir 
kısmı market ve süpermarket-
lerde, soğuma merkezleri ya da 
kasaphanelerde gerçekleşir.

Örnekler:  
Aylık kazançları (ortalama)  

Otobüs şoförü  26.829 kr.

Gemi  makinisti 33.646 kr.

İlkyardım görevlisi  33.075 kr.

Yer değiştiren bir işyeri – mal ve yolcu nakliyatı 

Nakliyatın zamanında ve düzgün bir şekilde yerine ulaşmasını sağlamakla 
ilgilidir. Yolda iken genellikle yalnız olunmasına rağmen bu iş çok farklı 
insanlar ve ortamlarla irtibat olanağı sağlar. Ve bu işlerin bazılarında dünyayı 
da gezip görme olanağınız olur. 

Gençlerin bir mesleki eğitim ile elde edebilecekleri meslekler 
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Sağlık ve bakım hizmetleri 

(SOSU) asistanı

Huzurevi, hastane ve kurumlar. 
SOSU, sosyal ve sağlık anlamına 
gelir. SOSU asistanı kendi bakım-
larını yapamayan yaşlılara, hasta 
ve engellilere bakar ve yardım 
eder. Hasta bakım hizmetlerini 
yaparlar, faaliyetler planlarlar ve 
SOSU yardımcılarını yönlendirir-
ler.  

“İşimi çok seviyorum. İnsanlara 

yardım etmek ve onlarla 

ilgilenmeyi seviyorum. Çoğu zaman 

yaşlılara daha iyi bir yaşam kalitesi 

vermeye katkıda bulunduğumu 

düşünüyorum. Eğitimin kendisi de 

çok heyecan verici, çünkü psikoloji, 

hastalık bilimi, bakım ve ihtimam 

ve hijyen gibi dersler alıyorsunuz. 

Bunun yanında istediğiniz zaman 

ileri eğitime, örneğin hemşirelik 

gibi, devam edebilirsiniz. İşime 

başörtüsü ile gitmem benim için 

hiçbir zaman bir problem olmadı. 

İyi meslektaşlarım var, bakımını 

yaptığım yaşlılar da benden çok 

memnunlar. Bana ve inancıma 

saygı göstermeleri benim için çok 

önemli.”

Hamda, SOSU asistanı 

Nörofizyoloji asistanı 

Beyin, sinirler ve kaslar. 
Nörofizyoloji asistanı olarak sara 
hastaları ya da beyin hasarı olan 
hastaları muayene edersiniz. 
Hasta sevklerini kabul edersiniz, 
farklı muayenelere dağıtırsınız ve 
uygun dosya bilgilerini hazırlar ve 
hastanın ilaç tüketim bilgilerini 
not edersiniz. Hasta ve hasta 
yakınları ile işbirliği yapabilmeli 
ve iletişim kurabilmelisiniz. 

Diş hekimi asistanı 

Hasta iletişimi ve diş hekimine 
yardım. Diş hekimi asistanı diş 
kliniğinin her aşamasında, hem 
tedavi aşamasında, röntgen 
alınımında ve yönetim işlerinde 
yardımcı olur.  

Veteriner hemşiresi 

Veteriner klinikleri ve veteriner 
hastaneleri. İşin önemli bir 
bölümü bandaj değiştirmek, 
hayvanların iyileştiklerini 
takip etmek için nabız ve ateş 
ölçmektir. Ama muayene ve test 
işlemleri ve örneğin kan alınması 
gibi işlemleri de yapmalısınız. 
Veteriner hemşiresi olarak kli-

nikte farklı büro görevlerine de 
bakmalısınız.  

Pedagog yardımcısı 

Çocuk, genç ya da yetişkinler. 
Çocuk ve gençlere kendilerini 
geliştirmeleri ve iyi hissetmeleri 
için en iyi olanakları sağlayan 
ortamları oluşturmada katkıda 
bulunursunuz. Bu kreşlerde, 
yuvalarda, okul sonrası bakım 
kurumları olan sfo’larda ya da 
kurumlarda olabilir. Eğitimin adı 
pedagojik asistan olarak geçer.   

Örnekler:  
Aylık kazançları (ortalama)  

SOSU asistanı  29.317 kr.

Diş hekimi asistanı  27.904 kr.

Veteriner hemşiresi 32.461 kr.

Mesleki bir temelde sunulan bakım hizmetleri – başkalarına 
yardım ederek onların refahını arttırmak,  diğer insanların yanında 
bulunmak ve yardım etmek – Çoğu insan için bu bir hedeftir. Ama bu 
mesleki bir bilgi ve beceriye dayanılarak gerçekleşmelidir. Bu şekilde 
kendiniz yıpratmadan en uygun yardımı sunabilirsiniz.  

Gençlerin bir mesleki eğitim ile elde edebilecekleri meslekler 
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Oto tamircisi

Arabalar, otobüsler ve kam-
yonlar. Oto tamircisi olarak 
taşıtın parçalarını değiştirir ve 
sıklıkla hataları bulmak ve motor 
ayarını yapmak için bilgisayar 
kullanırsınız. Bazı oto tamircileri 
tek bir araba markası üzerinde 
uzmanlaşmışlardır. Bazıları araç 
muayeneleri üzerinde uzmanlaş-
mışlardır. Eğitimin ismi,  hususi 
araba tamircisi ve kamyon oto 
tamircisi. 

“Babam oto tamircisi ve ben 

sık sık atölyeye onunla gider ve 

biraz yardım ederdim. 10.sınfıftan 

sonra tam olmak ne olmak 

istediğimi bilmiyordum. O yüzden 

oto tamircisi temel eğitim sürecine 

başladım. Sadece hoşlanacağım 

bir şey olmasını umuyordum ve 

şanslıyım ki öyle de oldu.

Kendiniz bir staj yeri bulmalısınız. 

Bu biraz zor olabilir, ama ben şans-

lıydım. Farklı atölyeleri dolaştım 

ve bir çırak arayıp aramadıklarını 

sordum ve onlara başvuru dilekçemi 

verdim. Ve iki yerden staj yeri teklifi 

aldım ve ben de burayı seçtim.”

Mads, oto tamircisi öğrencisi 

Bisiklet tamircisi

tamircisi olarak bisikletin 
farklı parçalarını temizler, 
yağlar ve ayarını yaparsınız ve işe 
yaramayan parçaları tamir eder 
ve değiştirirsiniz. Müşterilere 
hizmet verir ve bisiklet, aksesuar 
ve yedek parça satarsınız.  

Cam ustası  

Binaların camları, otomobil 
camları ve çerçevede ve camda 
resimler. Cam ustası olarak 
çok yönlü çalışırsınız, ama bir 
uzmanlık alanı da seçebilirsiniz. 
Cam ustaları genellikle küçük özel 
firmalarda ya da kendi işyerlerin-
de çalışırlar. Çoğunun işyerlerine 
bağlı bir mağazaları mevcuttur.  

Karoser teknisyeni

örneğin trafik kazası ya da pas 
nedeni ile hasara uğradıysa çö-
küntüleri ve eğrilikleri düzeltmek 
ve belki de yeni parçalar üretmek 
için bir karoser teknisyenine 
ihtiyaç vardır. 

İşin fiyatını da belirlemeli ve 
sigorta şirketlerine bunu bildir-
melisiniz. 

Oto boyacısı 

dekorasyonlar. Çoğu araç bir kaza 
ya da pas nedeni ile boyasında 

yaparken aracın tamamen aynı 
tonda renkle tamir edilmesi 
önemlidir. Oto boyacısı bir boya 
atölyesinde, karoser fabrikasında 
ya da oto bakım ve tamir atölye-
sinde çalışabilirler. 

Örnekler:  
Aylık kazançları (ortalama)  

Oto tamircisi 32.220 kr.

Bisiklet tamircisi 29.125 kr.

Cam ustası  30.930 kr.

Karoser  teknisyeni 32.669 kr.

Oto boyacısı  30.953 kr.

Müşteri ile iletişim içerisinde atölye – teknik ve mekanik
Servis atölyesi özel bir işyeridir. Hem müşterilere hizmet sunacaksınız hem 
de makineleri tamir edeceksiniz. Ve atölyedekilerle ortak noktanız teknik ve 
makinelere karşı ilginiz. 

Gençlerin bir mesleki eğitim ile elde edebilecekleri meslekler 
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İyi bir tavsiye

İyi bir ilişkiniz 
olmasını sağlayın – 
erkenden 
“Anne baba olarak 

çocuğunuz ile ilerde ne 

olmak istediğini bulmaya 

yönelik konuşmalar, 

daha kreş zamanlarında, 

aslına bakarsanız 

bundan da çok daha 

önce başlar. Aslında 

bu bütün okul hayatı 

boyunca gerçekleşir. 

Hergün gününün nasıl 

geçtiğini sorarak, 

toplantılara katılarak ve 

sınıf arkadaşlarının anne 

ve babaları ile arkadaş 

olarak buna zemin 

hazırlarsınız. Hani öyle 

her akşam oturup bir-

likte çay içen arkadaşlar 

değil de, sadece iyi bir 

ilişki içerisinde birbi-

rine güvenen anne baba 

arkadaşlıkları.” 
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Medya tasarımcısı

Yazı ve resimlerin grafik düzenle-
meleri – basım ve dijital amaçlı. 
Medya tasarımcısı olarak bütün 
iş üzerinde fikir aşamasından son 
ürüne kadar teknik ve yaratıcı 
bir görüş hâkimiyetine sahip 
olmalısınız. Hemen hemen bütün 
iş bilgisayarda gerçekleşir. Çoğu 
kişinin kendi firması vardır. 

Alex diplomalı medya tasarımcısı. 

Staj gördüğü yer, Alexin daha 

sonrasında işe girdiği büyük bir 

grafik firmasıydı. Burada birkaç 

yıl çalıştıktan sonra şu anki işine 

geçti. “Bu iş kulağa çok heyecan 

verici geldi, çünkü proje hedefli bir 

işti. Firmadaki bölümler arasında 

teknik çözümler üretmekle ilgili 

bir iş. Çok az ölçüce sadece grafik 

üretimi yapılıyor. “ 

Alex’in bulunduğu bölüm, işyerinin 

grafiksel prosedürleri gibi konular 

üzerinde çalışan, farklı meslekler-

den bir avuç görevliden oluşuyor. 

Fotoğrafçı 

Portreler, moda fotoğrafları ve 
röportajlar. İyi resimlerin ortaya 

çıkmasının arkasında birçok 
husus ve seçim yatmaktadır. 

sonraki işlemler göz önüne alınır. 
Bu iş fotoğraflardan anlama 
yeteneği de gerektirir – ve portre 
fotoğrafçısı olarak resmi çekti-
ğiniz kişilerin size güvenmesini 
sağlama yeteneği olmalı. Bir 
fotoğrafçı medya dünyasında, 
serbest ya da kendi firmasında 
çalışabilir. 

Grafik teknisyeni

Gazeteler, dergiler ve kitaplar. 
Grafik teknisyeni olarak baskı 
makinelerini çalıştırır, renkleri 
karıştırır ve baskının kalitesini 
kontrol edersiniz. Grafik teknisye-
ni, baskının hazırlanışından son 
çıkan ürüne kadar bütün süreci 
yönetir. 

Levha teknisyeni

Metal, kâğıt ve plastik. Elde ya 
da bilgisayarda çizim. Levha 
teknisyeni, binalar için levha 
yapımı ve tamiri, arabalar, tren 
ve otobüsler için reklam levhası. 
İşin önemli bir kısmı müşterilere 
danışmanlık vermektir. Levha 

firmaları, reklam bölümleri ya da 
kendi firmanızda çalışırsınız. 

Giyim tasarımcısı 

Moda tasarımcılarının ürünleri, 
şapka ve kürkler. 
Giyim tasarımcısı moda tasarım-
cısının çizimlerinden yola çıkarak 
giysi diker. Meslek modayı ve 
en yeni teknikleri takip etmeyi 
gerektirir. Çoğu kendi firmasını 
başlatır.  

Örnekler:  
Aylık kazançları (ortalama)  

Medya  tasarımcısı 31.761 kr.

Fotoğrafçı 34.747 kr.

Grafik teknisyeni 35.706 kr.

Levha  teknisyeni 28.509 kr.

Giyim tasarımcısı 21.492 kr.

Yaratıcılık ve itina – işlevsel bir sonuç
Bazen görünüştür önemli olan. Ürünler doğru sinyaller vermelidir: Güzel ya da 
çirkin, kışkırtıcı ya da asil ve şık. Amacına uygun işlev görmeliler ve üretimleri 
yaratıcılık, sabır ve el becerisi gerektirir. 

Gençlerin bir mesleki eğitim ile elde edebilecekleri meslekler 
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Büro görevlisi/kâtip

Bütçeler, hesaplamalar, mek-
tuplar ve yazılar. Büro görevlisi 
olarak deneyimli bir bilgisayar 
kullanıcısı, iyi bir imla yazıcısı 
ve sayısal işlemlerde başarılı 
olmalısınız. Büro elemanı olarak 
işinizde itinalı ve bağımsız 
çalışmayı ve iletişimde başarılı 
olmanızı gerektirir.  Yapılacak 
görevler işyerinin ve branşın ne 
olduğuna bağlı olarak çok değiş-
kenlik gösterir. Eğitimin adı büro 
eğitimi olarak geçer.   

23 yaşındaki Anja faturalar, 

evraklar, ihbarnameler ve 

diğer kâğıt işleri ile uğraşan bir 

muhasebe asistanı olarak çalışıyor. 

İşin büyük ve önemli bir kısmı 

müşteriler ve çalışanlar ile iyi bir 

iletişim kurmak. Anja bu görev 

dağılımının çok mükemmel olduğu-

nu düşünüyor. Anja özellikle sayılar 

ve muhasebe konusunda başarılı. 

Dil ve doğru yazılım pek başarılı 

olmadığı alanlar, bu sebeple çok 

doğal olarak ekonomiyi uzmanlık 

alanı olarak seçmiş. Aslında Anja 

ileri eğitime devam etmeyi düşü-

nüyordu, ama o zaman buna pek te 

istekli olmadığını keşfetti. Bir an 

önce işe başlamaya ve olursa daha 

sonra ileri eğitime devam etmeye 

karar verdi. “Kuzenim de bir büroda 

çalışıyor ve ona öğrenciliğin nasıl 

olduğunu sordum, kahve yapmak 

ya da yan gelip yatmakla mı geçiyor 

diye. Ama onun anlattıkları kulağa 

çok heyecan verici geldi.  

Satış asistanı 

eğitimi alan biri olarak birçok 
alanda, özellikle işyerleri arası 
ticaret işinde çalışabilirsiniz. 
İşyerinin ürünleri ve hizmet-
lerinin değer kazanmasını ve 
bu sayede kâr ile satılmasını 

biri olarak ticari işyerlerinde 
çalışabilir ya da kendi ticari 
işyerinizi açabilirsiniz. Eğitimin 
adı ticaret eğitimidir.   

Sağlık hizmetleri sekreteri 

Doktorlar, fizik tedaviciler ve 
kiropraktörler. Sağlık hizmetleri 
sekreterleri sağlık sektörü içe-
risinde büro görevleri ve pratik 
görevler ile ilgili olarak çalışırlar. 

bakar ve müşterilere karşı iyi bir 
hizmet sunarlar. 

Örnekler:  
Aylık kazançları (ortalama)  

Sağlık hizmetleri sekreteri  25.698 kr. 

Kelimeler, sayılar…ve bilgisayar teknolojisi
İşlemleri ve ürünlerin bilgilerinin bilgisayarda işlenmesi, muhasebe, hesapla-
maları. Bunların arkasında bilgisayar kullanabilen ve aynı zamanda branşları 
hakkında bilgi sahibi olan insanlar vardır. Bu sebeple işyerinin içerisinde de iyi 
bir hizmet sunabilirler.   

Gençlerin bir mesleki eğitim ile elde edebilecekleri meslekler 
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İyi bir tavsiye

Bilgi arayın 

“Geçen sene dört 

farklı lisenin bilgilen-

dirme akşamlarına 

katılıp bölümlerine, 

öğretmenlerine baktık. 

Yerel gazetelere bakıp 

tarihleri takvimimize not 

aldık. Bella Center’de bir 

eğitim tanıtım fuarına 

katıldık.”  
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iki ile dört yıl arası sınava 
hazırlayıcı eğitim almış olmalı 
ve eğer ders bir seçmeli ders ise 
sınava girmiş olmalısınız ve  

-
dirilmiş olmalısınız (bakınız 
sayfa xx) 

Ekonomi

18 yaş üstü gençler eğitim desteği 
SU için başvurabilirler. 

SU hakkında daha fazla 
bilgi için bakınız ug.dk

Lise ve hf  
– yüksek eğitim için 
hazırlık 

Bu eğitimler: 

sınavı (iki yıl) 

Lise eğitimleri, örneğin çevre 
teknisyeni, veri tabanı programcı-
sı, öğretmen, hemşire, ekonomist 
ya da mühendis gibi kısa ya da 
uzun süreli bir yüksek eğitim 
almaya hazırlar. 

Ama lise eğitimi hayalini 
kurduğunuz yüksek eğitime kabul 
edilmek için her zaman yeterli 
değildir. Seçilen ders ve seviyeler 
direk kabul edilmek istediğiniz 
yüksek eğitime giriş üzerinde 
etkili olabilir. Ve eğer lise eğitimi-
nizde iyi notlar aldıysanız kabul 
edilme şansınız artar. Bu yoğun 
çalışma ve hazırlık gerektirir. 

Çok ev ödevi 

Çok ev ödevi olmasına hazırlıklı 
olun. Gençler hergün ev ödevi 
yapmalıdırlar. Eğitim süresince 
öğrenciler bir dizi büyük yazılı 
ödev de yapmalıdırlar. Anne ve 
babalar olarak gencin evde zaman 
ve sükûnete ihtiyacı olmasına 
hazırlıklı olun.

Dersler

Lise eğitimleri bir dizi zorunlu 
ders, bölüm dersi ve seçmeli 
dersten oluşurlar. Dersler birbi-
rinden farklıdır ve bu hangi lise 
eğitimini seçtiğinize bağlıdırlar. 
Eğitim ve sınavlar farklı seviyeler-
de gerçekleşir. Her bir lisede farklı 
seviyelerde kaç ders alınabileceği-
ne dair koşullar mevcuttur. 

Eğitim ve diğer faaliyetler 

Normal eğitimin yanı sıra, 
eğitimin önemli bir parçası olan 
eğitim gezileri mevcuttur. Bu 
gezilerde işbirliği vs. öğrenilir. 
Ayrıca bütün öğrenciler için 
tiyatro turları, gündemdeki 
konferanslar için ortak aranjman-
lar mevcuttur. Bu aktivitelerin 
hepsine katılmak önemlidir. 

Şu şekilde kabul edilirsiniz 

Htx, hhx veya stx’e kabul edilmek 
için  

10. sınıfı bitirmiş ya da dengi 
eğitim almış olmalısınız   

sonra giriş için başvurmuş 
olmalısınız. 

bitirme sınavlarını geçmiş 
olmalısınız

Lise eğitimleri, yüksek eğitim almak isteyen gençler içindir.  
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Htx altı aylık bir temel eğitim 
sürecinden ve iki buçuk yıllık bir 
eğitim alanı sürecinden oluşur. 
Htx eğitimi teknik bir lisede 
alınır. 

Temel eğitim süreci 

aynıdır. Burada öğrenciler daha 
sonraki eğitimlerinde kullana-
cakları bir dizi ders ve çalışma 
metodu ile tanışırlar. 

Eğitim alanı ve dersler 

öğrenciler iki buçuk yıl süren 
bir eğitim alanı belirleyecekler. 
Eğitim alanı bir çizgide toplanan 
üç dersten oluşur. Dersler birbiri-
ne bağlıdır ve öğrencinin sınavları 
alacağı akademik yönü belirler.  

Eğitim alanları liseden liseye 
farklılık gösterebilir, ama hepsi 
fen bilimleri, teknoloji, iletişim 
ya da sağlık üzerinedir. Aynı 
eğitim alanını seçen öğrenciler 
aynı sınıfa giderler. 

Eğitim alanının derslerinin 
haricinde Danca, İngilizce, 
matematik ve teknik dersler gibi 
mecburi derslerde eğitim verilir. 
Öğrenciler örneğin iş piyasası 
ekonomisi, programlama ve 

de eğitim alırlar. 

-
larından hangi eğitim alanları 
ve seçmeli dersleri sunduklarını 
görebilirsiniz. 
 

Eğitimin dersleri ve içeriği 
hakkında daha fazla bilgi 
ve her okula ait linkler için 
bakınız: ug.dk

Htx (yüksek teknik lise) 
Htx teknik ve fen bilimleri ile ilgilenen gençler içindir. Htx özellikle teknik 
branşlar, örneğin mühendislik eğitimleri gibi yüksek eğitimlere yöneliktir.  

Lise ve hf – yüksek eğitim için hazırlık 
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Hhx altı aylık bir temel eğitim 
süreci ve iki buçuk yıllık bir 
eğitim alanı süreci şeklinde 
yapılandırılmıştır. Hhx eğitimi 
bir ticaret lisesinde alınır. 

Temel eğitim 

Burada öğrenciler eğitimlerinde 
daha sonra yararlanacakları bir 
dizi ders ve çalışma metodu ile 
tanıştırılırlar. 

Eğitim alanı ve dersler 

buçuk yıl süren bir eğitim alanı 
seçmelisiniz. Eğitim alanı bir 
çizgide toplanan üç dersten olu-
şur. Dersler birbiri ile bağlantılı 
derslerdir ve öğrencinin sınavları 
alacağı akademik yönü belirler.

Eğitim alanları liseden liseye 
farklılık gösterebilir, ama hepsi 

ekonomi, pazarlama ya da ulus-
lararası ilişkiler üzerinedir. Aynı 
alanı seçen öğrenciler aynı sınıfa 
giderler. 

Eğitim alanlarının yanı sıra 
Danca, yabancı dil, matematik 
ve işyeri ekonomisi gibi mecburi 
derslerde eğitim görürsünüz. Veri 
tabanları, felsefe ve finans gibi 
seçmeli dersleri de alırsınız. 

sayfalarında hangi eğitim alanları 
ve seçmeli dersleri sunduklarını 
görebilirsiniz. 

Eğitimin dersleri ve içeriği 
hakkında daha fazla bilgi 
ve her okula ait linkler için 
bakınız: ug.dk

Lise ve hf – yüksek eğitim için hazırlık 

Hhx (yüksek ticaret lisesi) 
Hhx ticaret, ekonomi ve dile ilgi duyan gençler içindir. İş dünyasında ya 
da finans dünyası içerisinde bir kariyer edinmek isteyen gençler için iyi bir 
başlangıç olabilir. Okuldan sonra bir yüksek eğitim için başvurulabilir. 
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Eğitim altı ay süren bir temel 
eğitim süreci ve iki buçuk yıl 
süren bir eğitim alanı süreci 
şeklinde yapılandırılmıştır. 

Temel eğitim süreci 

-
ciler için ortaktır. Burada öğren-
ciler daha sonraki eğitimlerinde 
yararlanacakları bir dizi ders ve 
çalışma metodu ile tanıştırılırlar. 

Eğitim alanı ve dersler 

iki buçuk yıl süren bir eğitim 
alanı seçmelisiniz. Eğitim alanı 
bir çizgide toplanan üç dersten 
oluşur. Dersler birbiri ile bağ-
lantılı derslerdir ve öğrencinin 
sınavları alacağı akademik yönü 
belirler. Aynı eğitim alanını seçen 
öğrenciler aynı sınıfa giderler. 
Eğitim alanları liseden liseye 

farklılık gösterebilir, ama hepsi 
fen bilimleri, toplum bilimleri ya 
da beşeri bilimler/dil üzerinedir. 

Eğitim alanı dersleri haricinde 
öğrenciler Danca, tarih, yabancı 
dil ve matematik gibi derslerde 
eğitim alırlar. Öğrenciler psikoloji 
ya da müzik gibi seçmeli derslerde 
de eğitim alırlar. 

Liselerin internet sayfalarında 
hangi eğitim alanları ve seçmeli 
dersleri sunduklarını görebilirsi-
niz. 
 

Eğitimin dersleri ve içeriği 
ve okullara ait linkler için 
bakınız: ug.dk 

Stx – genel lise 
Stx gençlere tarih, kültür, fen bilimleri ve toplum bilimleri hakkında geniş bir 
bilgi verir. Stx bir yüksek eğitim seçmek için yeterlidir, ama öyle belli bir eğitim 
alanına yönelik değildir. 

Lise ve hf – yüksek eğitim için hazırlık 
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İyi bir tavsiye

Gençleri dinleyin

“Anne ve babalar 

bilmeli ki: Çocuklarının 

hayatlarının bir parçası 

olmalılar. Onları din-

lemeliler, çocuklarının 

masallarında yaşamalılar 

ve sürekli onları düzelt-

meyi bırakmalılar. Çünkü 

bu gençleri sadece 

rahatsız edecektir.” 
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Hf iki yıl sürer. 

Dersler 

Öğrenciler Danca, yabancı dil 
ve toplum bilimleri gibi bir dizi 
mecburi derste eğitim alırlar. 
Bunun yanı sıra öğrenciler dörde 
kadar seçmeli ders seçmeliler. 

Giriş şartları 

Öğrenciler: 

matematik sınavlarını vermiş 
olmalı

sınavlarını ya da 10.sınıf 
fizik/kimya derslerini vermiş 
olmalı.

iki ile dört yıl arası sınava 
hazırlayıcı eğitim almış olmalı 
ve ya kura sonrası ilköğretim 
okulunun bitirme sınavını 
ya da 10.sınıf sınavını geçmiş 
olmalı.  

için başvurmalı ve
-

dirilmiş olmalı.

Yetişkinler için Hf 

Okuldan çıkalı birkaç yıl olmasına 
rağmen hf’i tek dersler olarak 
almak mümkündür. Bu tek tek 
ders alınarak ve bunları bir hf 
diploması olarak tamlayarak 
yapılabilir.  

Eğitimin dersleri ve içeriği 
hakkında daha fazla bilgi 
ve her okula ait linkler için 
bakınız: ug.dk

Lise ve hf – yüksek eğitim için hazırlık 

Hf (yüksek hazırlık lisesi) 

giriş imkânı verir, ama özellikle örneğin pedagog, öğretmen ve hemşire gibi 
kısa ya da orta uzunlukta eğitimlere yönelik olarak hesaplanmıştır. Hf eğitimi 
hf dalı olan bir lisede, bir hf kursunda ya da yetişkin eğitim merkezleri olan 
VUC’de alınır.  
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Diğer eğitimler ve 
eğitimlere hazırlık 

Bazı öğrenciler bir meslek eğitimi 
ya da lise eğitimine başlamaya 
hazır değillerdir. Onlar için başka 
olanaklar mevcuttur. İlerleyen 
sayfalara bakınız.

Bu eğitimlerden bazılarının genç-
lik eğitim rehberi UU’nun gencin 
okula kabul edilip edilmeyeceğine 
karar vereceğine dikkat ediniz. 
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Eğitim gençlerin kişisel 
gelişimini güçlendirmeli ve bir 
eğitimi tamamlama ve iş bulma 
olanaklarını iyileştirmelidir. 
Gençler prodüksiyon okullarından 
sonra bir meslek lisesi eğitimi ya 
da başka bir gençlik eğitimine 
başlamayı seçebilirler.   

Eğitim 

Eğitim her bir öğrenciye uygun 
olarak düzenlenir. Verilen eğitim 
zanaat, tarım, müzik ya da 
bilgisayar teknolojisi üzerine 
atölyelerde uygulamalı işler yapı-
larak gerçekleştirilir. Buralarda 
ödev çözümleri teorik eğitim ile 
kombine edilir. Bunların yanı 
sıra okullar normal derslerde de 
eğitim sunarlar, bu sayede gençler 
bir gençlik eğitimine başlamaya 
hazırlanmış olurlar. 

Bir prodüksiyon okulundaki 
sürecin üçte birine kadar başka 
okullarda eğitim almak için kulla-
nılabilir. Bu örneğin bir yetişkin 
eğitim merkezinde geleneksel 
okul derslerini alma ya da bir 
meslek okulundaki temel eğitim 
sürecinin bir kısmı olabilir. 

Ekonomi 

Prodüksiyon okulunda iken okul 
yardımı alınır. 

Şu şekilde okula giriş yapılır 

kazandıran bir gençlik eğitimi 
bitiremeyen ve hâlihazırda 
böyle bir eğitime başlayabilme 
durumunda olmayan ya da 
bir gençlik eğitimini yarıda 
bırakan 25 yaş altı gençlere 
eğitim hizmeti sunarlar. 

da başka bir şekilde zorunlu 
eğitimi tamamlamış olmalısı-
nız 

prodüksiyon okuluna başvura-
bilir.

rehberi,  gencin prodüksiyon 
okullarına yönelik grubun 
kapsamında olduğunu onayla-
malıdır. 

Eğer yer varsa sene içerisinde 
her zaman başlayabilirsiniz. 
Prodüksiyon okuluna en fazla bir 
sene gidebilirsiniz. 

Prodüksiyon okullarına ait 
listeyi görme için bakınız: 
produktionsskoler.dk

Prodüksiyon okulu 
Prodüksiyon okulları, muhtemelen geleneksel okul dersleri ile de kombine 
edilerek, uygulamalı işler ve üretime dayanan eğitim hizmeti sunarlar. 
Prodüksiyon okulları normal bir gençlik eğitimine başlamaya henüz hazır 
olmayan gençler içindir.   

Diğer eğitimler ve eğitimlere hazırlık 
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Gençler bir rehber ile birlikte 
eğitimlerini oluştururlar. Rehber 
genci bütün eğitimi boyunca takip 
eder ve sorun ile karşılaştıklarında 
yardım eder. 

Bir egu diploması ile gençler 
iş arayabilirler ya da daha ileri 
eğitim alabilirler. 

Staj 

Staj dönemleri örneğin bir 
mağaza, bir kantin ya da bir 
çocuk yuvasında,  bir ya da daha 
fazla sayıda işyerinde gerçekleşir. 
Ancak staj bir teknik okul, 
prodüksiyon okulu ya da benzeri 
bir okulda atölye stajı da olabilir. 

Branş alanları şunlar olabilir: 

Okulda eğitim

Gençler haftada toplam 20 ile 40 
saat arası okuldadırlar. Okuldaki 
ders içeriği mesleki eğitimlerden, 
AMU-kurslarından (Yetişkinlere 
için iş piyasasına yönelik kurslar) 
alıntı yapılarak verilir fakat 
örneğin prodüksiyon okullarında, 
serbest yüksek okullarında veya 
Yetişkin Eğitim Merkezinde (VUC) 
de gerçekleşebilir.

İhtiyaç duyulması halinde ekstra 
destek alınma olanağı mevcuttur. 

Şu şekilde giriş yapılır

Mesleki temel eğitim, hali ha-
zırda başka bir gençlik eğitimini 
bitiremeyecek gençler içindir. 
Özel herhangi bir giriş şartı 
yoktur. Gençler 30 yaşın altında 
olmalıdırlar. 

Gençlik Eğitim Rehberliğine (UU) 
ya da muhtemelen belediyenin iş 

merkezine (jobcenter) başvurul-
malıdır.

Ekonomi

Staj dönemlerinde öğrenci maaşı 
alınır ve okul dönemlerinde okul 
ödeneği alınır. 

Diğer eğitimler ve eğitimlere hazırlık 

Egu – meslek temel eğitimi 
Egu, mesleğe yönelik bir eğitim almak isteyen, ama uygulamalı işler aracılığı il 
en iyi şekilde öğrenen gençler içindir. Eğitim süreci öncelikli olarak uygulamalı 
eğitim temeline dayalıdır ve dönüşümlü olarak okul ve staj dönemi halinde 
verilir. Eğitim normalde iki yıl sürer, ama özel durumlarda bir sene ekstra staj 
ile uzatılabilir.  
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Bu eğitim iki yıla kadar sürebilir, 
ama daha kısa süre de alabilir. 
Eğitim, gencin eğitim sonrası 
iş bulma şansından yola çıkarak 
yerel ya da bölgesel mesleklere 
yönelik hazırlanmıştır. Bu eğitim 
örneğin bir meslek eğitimi gibi 
genel bir gençlik eğitimine devam 
etmek için bir temel de verebilir. 
 
Bu eğitim bir meslek doğrultusun-
da düzenlenmiştir. Bu örneğin: 

-
lar 

Eğitime başlarken genç 25 yaşın 
altında olmalıdır. Eğitime UU-
rehberi aracılığı ile giriş yapılır. 

STU – Özel düzenlenmiş gençlik 

eğitimi 

Çocuğunuzun özel ihtiyaçları var-
sa, çocuğunuz üç yıllık bir gencik 
eğitimi alabilir. Çocuğunuzun 
bir başka gençlik eğitimini 
tamamlamasına imkân vermeyen 
herhangi bir örneğin, gelişim 
engeli ya da fiziksel veya psiko-
lojik bir engelinin söz konusu 
olduğu durumlarda geçerlidir. 

Eğitim, her bir öğrencinin vasıfla-
rı ve ilgi alanlarına uyacak şekilde 
düzenlenir. Gençler eğitimin 
başlangıcında 25 yaşın altında 
olmalıdırlar. 

Hedef, gencin bireysel gelişimini 
ilerletmek ve gencin bağımsız 
ve faal bir yaşam olanaklarını 
iyileştirmektir. 

UU-rehberi aracılığı ile bu eğitime 
giriş yapılır. 

Kombine gençlik eğitimi 
Kombine gençlik eğitimi, bir lise eğitimi ya da mesleki eğitimi bitirmeye hazır 
olmayan gençlere yönelik yeni bir eğitimdir.  

Diğer eğitimler ve eğitimlere hazırlık 
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Dersler 

Bütün yetişkin eğitim merkezleri 
aşağıda belirtilen derslerde eğitim 
sunarlar: 

Bunların yanı sıra merkezler 
farklı seçmeli dersler verebilirler. 

Sınavlar ilköğretim okulunun 
bitirme sınavları ile aynı değeri 
taşır ve aynı eğitimlere giriş 
imkânı verirler. 

Eğitim alınan dersler için ödeme 
yapılır. Bir dizi şart yerine getiri-
liyorsa, SU – öğrenim kredisi için 
başvurulabilir. 

SU hakkında daha fazla 
bilgi için bakınız: ug.dk

Diğer eğitimler ve eğitimlere hazırlık 

AVU – genel yetişkin eğitimleri 
18 yaşını dolduran gençler ülkedeki yetişkin eğitim merkezleri olan VUC’lerden 
birinden bir veya daha fazla ders alabilirler. Gençler belki sadece bir derste daha 
başarılı olmak istiyorlardır, belki de hf’e girebilmek için bir dizi ders almaya 
ihtiyaçları vardır.  
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1. Gencin isteklerine kulak verin 
2. Açık sorular sorun
3. Çocuğunuza Sorun: Neyi iyi yapabiliyorsun?
4. Çocuğunuza sorun: Beş yıl sonra neredesin?
5. Genci dinleyin
6. İyi bir ilişki kurun - erkenden

Çocuğunuz ile konuşun
– ebeveynlerden ebeveynlere  
iyi öneriler

Eğitim Bakanlığı  

TYRKISK




