Meslek Seçimi

Neden Mesleki Eğitim?

Meslek, insanın yaşamını
sürdürebilmesi için yaptığı
ve genellikle bir eğitim,
çalışma, birikimi ve seçilen
mesleğe bağlı olarak yetenek geliştirmeyi gerektiren
ve tüm bu sürecin sonunda
kişilerin kazandığı unvandır.
Meslek seçimi, herkesin
hayatında çeşitli zamanlarda gerçekleştirdiği en
önemli kararlardandır ve
kişinin gelecekteki hayat
tarzını belirlemede dönüm noktasıdır. Meslek seçiminin doğru yapılması, kişinin hayattaki mutluluğunu ve
başarısını doğrudan etkiler.
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Teknolojiyi verimli şekilde kullanacak nitelikli işgücü
Çağdaş dünya eğitimin her kademesinde mesleki
eğitime yönlendirme yapmaktadır.
İşsizlikle mücadelede çözüm. Üniversiteli işsizler yerine, hayata erken atılmış, teknik becerisi yüksek,
donanımlı nesiller yetiştirmek
Girişimci, dinamik, kararlı, üretken nesiller yetiştirmek.

Meslek Seçiminde Yapılan Yanlışlar
1. Toplumda popüler olan mesleklere yönelmek.
2. Mesleki Eğitimi düşünmemeleri, yeteneklerinin olduğu mesleklere yönelmemeleri;
3. Mesleki eğitime son tercih olarak bakmaları.

MESLEK SEÇMEK HAYAT
BİÇİMİMİZİ SEÇMEKTİR
Meslek Seçiminde Etkisi Olan Faktörler
İstek ve hayalleriniz
İlgileriniz, yetenekleriniz ve zekâ düzeyiniz
Cinsiyetiniz ve fiziksel özellikleriniz
Meslekler hakkında bilgi düzeyiniz
Akranlarınızın etkileri ve düşünceleri
Ailenizin sosyo-ekonomik durumu
Ailenizin sizden beklentisi
Okuldaki başarınız ve öğretmenlerinizin
düşünceleri
Mesleğin toplumdaki yeri ve gelir düzeyi
Çevrenin etkisi, ülkenin ekonomik durumu
Mesleki olgunluk düzeyiniz

Meslek
Kapasiteye göre seçilir
Meslek
Geleceği kurmak için seçilir.
Meslek
Geçimi sağlamak için gerekli
olan maddi imkanı elde etmek için
seçilir.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Mesleki Eğitim Bilgi Merkezi
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(212) 455 04 00 / 201

mesbil@meb.gov.tr
http://mesbil.meb.gov.tr

Mesleki Eğitim Bilgi Merkezi Yayınları
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Doğru Meslek Seçimi Ġçin
1. Kendinizi Tanıyın
2. Meslekleri tanıyın
3. Akademik yeterliliğinizi
göz önüne alın
4. Gelecekle ilgili planlarınızı netleştirin
5. Dış etkenlerden arının
1.Kendinizi Tanıyın
Yeteneklerinizi fark edin ( Ben Neler Yapabilirim ) :
Yetenek meslekteki başarıyı etkileyen temel faktörlerden
biridir ve temel gerekliliktir. Bir kimse, bir mesleği ya da
ona hazırlayan bir eğitim programını seçerken, hangi
yetenek türüne ne kadar sahip olduğunu bilmeli en çok
sahip olduğu yeteneğini kullanabileceği çalışma alanını
araştırmalıdır.
İlgi alanlarınızı fark edin ( Ben Neler Yapmaktan Hoşlanırım) : İlgi alanınız, yaparken mutlu olacağınız, özel
bir çaba sarf etmeden zevkle yapacağınız işlerdir.
Değerleriniz ve Kişilik Özelliklerinizi Fark Edin
(Karakterim Nasıl) : Kişi, meslek seçimi yaparken
mesleğinden ve hayattan neler beklediğini göz önünde
bulundurmalıdır. Sahip olduğunuz değerleriniz vazgeçemeyeceğiniz prensipleriniz meslek seçiminize yön verir.
Bunun yanında kişisel özellikleriniz, duygusal ve sosyal
olgunluğunuz, girişkenliğiniz meslek seçiminde önemlidir.
2. Meslekleri Tanıyın
Bir mesleğe karar vermeden önce, o meslekle ilgili şu
özellikler araştırılmalıdır;
1. Mesleğin niteliği, çalışma saatleri içinde neler yapıldığı
2. Çalışma ortamının nasıl olduğu
3. Mesleğe hazırlanma sürecinin ne olduğu
4. Mesleğe girmek için aranan özelliklerin (yaş, boy, kilo
v.b) ne olduğu
5. Mesleğe giriş nasıl olmakta ve sosyal güvence olup
olmadığı
6. Meslekte ilerleme imkânının olup olmadığı
7. Mesleğin olumlu ve olumsuz yönleri
8. İş bulma imkânı ve mesleğin getireceği kazanç
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3.Akademik Yeterliliğinizi Göz Önüne Alın
Düşündüğünüz meslek için gerekli akademik yeterliliğe
sahip olup olmadığınızı, sınavda o bölüm için gerekli
puanı alıp alamayacağınızı göz önünde bulundurun.
Bunun yanında, sahip olduğu akademik yeterliliğin altında bir mesleğe yönelen bireyin, meslekte doyum sağlaması da mümkün olmayacaktır.
4. Gelecekle Ġlgili Planlarınızı Netleştirin
Yaşınız ne olursa olsun “ 10 yıl sonra kendimi nerede
görüyorum? Ne iş yapıyor olacağım? Nerede oturacağım? Hangi işi yapıyor olacağım? ” sorularını kendinize
sorarak gelecekle ilgili planlarınızı netleştirmeniz faydanıza olacaktır.
5. Dış Etkenlerden Arının
Meslek seçerken toplumsal yargılardan bağımsız düşünmek, ailenin tek taraflı ve baskıcı yönlendirmelerinden uzak durabilmek gereklidir. Sonuçta seçtiğiniz meslekte siz çalışacaksınız. Bu sebeple kendi istemiş olduğunuz mesleğe yönelmeniz faydalı olacaktır.

Sonuç olarak mesleğe yönelme;
kendinizi tanımanız, mesleğin
özelliklerini tanımanız, kendi özellikleriniz ve mesleğin özellikleri
arasındaki ortak noktaları araştırmanızı içeren bir süreçtir.
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Meslek Seçimi Sürecinde Anne Babaların
Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Çocuğunuzun kendi istekleri ve yetenekleri doğrultusunda seçim yapmasına izin veriniz.
Yol gösterebilir ya da fikrinizi söyleyebilirsiniz ancak son
karar çocuğunuzun olmalıdır.
Bazen anne babalar kendilerinin gerçekleştiremediği
idealleri çocuklarının gerçekleştirmelerini isterler ancak
çocuğunuzun ideallerinin sizinkilerden farklı olabileceğini unutmayınız.
Bazı özel yetenek gerektiren mesleklere, çocuğun sahip
olduğu yetenekler göz önünde bulundurulmadan yapılan
yönlendirmeler başarısızlıklara yol açabilmektedir.
Çocuğu akademik yeterliliğiyle ya da özel yeteneğiyle
ilgili başka birisiyle kıyaslamak onu üzecek ve kendine
olan güveninin azalmasına sebep olacaktır.

Dikkat edin, seçeceğiniz
meslekte hayatınızın 40 yılını, 12 000 gününü, 144 000
saatini geçireceksiniz.
Bu yüzden, seveceğiniz, isteyerek çalışacağınız, mutlu
olacağınız mesleği seçmek
için iyi düşünün
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