Đsviçre’de, iş ve Eğitim/Öğrenim’e giden yol
Đsviçre’de yaşayan yetişkinlere yönelik bilgilendirme.
Okul ve meslek eğitiminizi başka ülkede bitirdiniz ve şimdi Đsviçre’de iş mi arıyorsunuz? Yada, meslekî
bilginizi Đsviçre’de mi geliştirmek istiyorsunuz? Bu yazı, ilk adımda nelere dikkat edilmesi gerektiği
konusunda bir kaç önemli noktaya dikkat çekmek ve bu vesileyle sizlere yardımcı olmak amacıyla
aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktadır. Gerek iş aramada, gerek ise meslek eğitiminzi geliştirme
olanakları konusunda bu bilgiler size ışık tutacaktır.
„Parlez-vous français?“ „Verstehen Sie Deutsch?“ „Parla italiano?“
Đster iş arıyor, isterse meslek eğitiminizi geliştirmek istiyor olun farketmez: Đlk önemli adımı atmanın ilk
koşulu ülke dillerinden1 bir yerel dili tanımış olmaktır.
Eğer almanca konuşulan bir bölgede yaşıyorsanız: öğrenmeye ‚yüksek almanca’yla, yani yazı diliyle
başlayın! Böylece iyi bir temel almış olur ve daha sonra Đsviçre almancası’nı anlamada ve hatta
konuşmada fazla bir zorluk çekmezsiniz. Zira, sözü edilen dilleri anlayabilmeli ve birazcık da
konuşabilmelisiniz ki; en azından bir ‚yardımcı iş’de çalışabilesiniz. Bir yardımcı iş’de en azından
birazcık okuyabilme ve yazabilmeniz beklenirken, daha fazla sorumluluk isteyen kalifiye işçilik için o dil’i
daha anlaşılır ve daha fazla tanımış olmanız istenir. Bir bilgi geliştirme eğitimi veya özellikle öğrenim
için zor bir yazı’yı okuyabilmek ve kendiniz yazabilmek zorundasınız. Yani, hedeflediğiniz noktaya
varmak için, gereken bir dil’de de yeterli seviyeyi yakalamak zorundasınız. Bu nedenle önemlidir ki;
hedefinize uygun düşen dil kursu hangisi olduğuna dair yeterince bilgi sahibi olmanız gerekir.
Aslında; Đsviçre’de Dil’in önemi, sadece iş yaşamında ve eğitim/öğrenimde değil, ama aynı zamanda
komşuluk ilişkileri, alış-veriş, çocuklarınızın örgetmenleriyle veya bir Doktor’la konuşuabilmek, resmi
dairelere ilişkin bir Form’u doldurabilmek, gerektiğinde görevli kişierle ilişkiye geçebilmek için dil,
kullanabileceğimiz en önemli araçtır. Ve bir gün bir iş aramak isterseniz (veya zorunda kalırsanız), siz
önceden dil’i öğrenmiş olmakla ilk önemli adımı atmış olacaksınız!
Dil kursları için Đnternet2’e bir göz atın. Dil kurslarına ilişkin daha fazla informasyonları Meslek
Danışmanlığı merkezlerinde edinebilirsiniz. Meslek Danışmanlığı’na dair bilgileri bu yazının son
sayfasında bulabilrisiniz.
Đş aramak için ipuçları
Ne tür bir kimliğe/oturum’a sahip olduğunuz ve önceden ne gibi bir mesleki tecrübe edindiğiniz, iş
aramak için önemli faktörlerdir. Tabi ki bunlardan bağımsız olarak, ekonomik duruma göre ve özellikle,
eğer sizin şu ana dek burda hiç çalışmışlığınız yoksa, Đsviçre’de iş bulmak çok zor olabilir. Bundan
dolayı, her türlü olanağı kullanarak iş tecrübesi edinin: örneğin bir iş yerinde stajyerlik, veya her hangi
bir iş’de çalışmak olabilir. Yapmış olacağınız bu stajyerlik veya kısa da olsa çalışmış olacağınız
herhangi bir iş, size iyi bir iş tecrübesi kazandırır ve belkide bir süre sonra aynı iş yerinde daha iyi bir iş
elde edebilirsiniz. Veya iyi bir Sertifika’yı hak eder, daha sonraki iş başvurularınızda şansınızı artırmış
olursunuz. Đş ararken, doğal olarak çeşitli insanlarla tanışacaksınız. Bu insanların bilgi ve
tecrübelerinden yararlanın. Tam dilediğiniz gibi bir iş olmasa da, çalışacağınız her iş’de edineceğiniz
tecrübe ve iş ararken biriktireceğiniz bilgi, aynı zamanda kendi işinizi kurarken de size ışık tutacaktır Đş
aradığınızı akrabalarınıza, arkadaşlarınıza ve tanıdıklarınıza anlatın. Belki de bu çevrelerin çalıştığı
veya bildiği bir yerde boş bir yer olabilir. Ya da boş bir yer vardır da, bu çevrelerin tanıdıkları insanlar
biliyor olabilirler. Đsviçre’de, çalışan bir çok insan iş’lerini, gazetelerdeki iş ilanlarından değil, tam tersine
yakın ve tanıdık çevrelerin bu konudaki tecrübe ve bilgilerinden yararlanarak buluyorlar.
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Đsviçre’de dört resmi dil konuşulmaktadır: Almanca, Fransızca, Đtalyanca ve Rumence (Rumantsch grischun)
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Dil kursları için Đnternet adresi: www.w-a-b.ch
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Eğer bir işyeri arıyorsanız, bölge Đş ve Đşçi Bulma Kurumu1’na başvurunuz. Başvurmanız gereken Đş ve
Đşçi Bulma Kurumu’nun adresini, oturduğunuz yerin Belediye’sinden edinebilirsiniz Đşçi arayan tüm
işyerleri Đş ve Đşçi Bulma Kurumu’nun bilgisi dahilindedir. Đş arayan herkesin bu kurumudan bilgi alma
hakkı wardır.
Bir mesleğe ilişkin yabancı bir Diploma’nın Đsviçre’de geçerli kılınması
Kendi ülkenizde, bir meslek eğitimi sonucu aldığınız bir diplomanız mı var? Bu diplomayı resmi olarak
incelettirin. Ancak, diplomanız ülkenizdeki ölçüde değerlendirilmiş olsa da bu, aynı meslekte iş
bulacağınızın garantisi değildir. Ama, hangi meslekten iş aramanız gerektiği ve ne gibi bir bilgi
geliştirme eğitimi almanız konusunda yeterince bilgi sahibi olursunuz.
Federal Meslek Eğitimi ve Teknoloji Dairesi2’ne başvurunuz. Burda nasıl bir yol izlemeniz gerektiğine
dair yeterli tecrübeye erişebilirsiniz
Đsviçre Öğrenim- ve Eğitim Sistemi
Đsviçre’de belli bir mesleğe giden yol, gelmiş olduğunuz ülkenin eğitim/öğrenim sisteminden çok farklılık
gösterebilir. Öyle ki; burda sadece küçük bir kesim meslek öğrenimini Ortaöğretim ve ardından
Üniversite’de görürler. Çoğunlukla Đsviçre gençliği, Zorunlu Đlkokul’dan sonra kendi mesleklerini,
Meslek Temel Eğitim olan çıraklık eğitiminden öğrenirler: Sözü edilen bu meslekler 3 – 4 yılda öğrenilir.
Meslek eğitimi pratik ve teorik olarak görülür. Đsviçre’de öğrenilebilecek 250 kadar meslek vardır. Bu
mesleklere ilişkin iyi organize edilmiş kurslar ve geliştirme eğitim merkezleri bulunmaktadır. Sadece az
sayıda gençler Lise’ye gider ve daha sonra Üniversite’ye devam ederler.
Đsviçre’de meslek nasıl öğrenilir? Mesleki bilginizi geliştirmek, hangi alanda iş aramanız gerektiğini ve
hangi olanaklara sahip olduğunuzu bilmek istiyorsanız kendinizi yeterince bilgilendirin.
„Okul’dan sonra ne?“ adlı Broşür’de, Đsviçre Eğitim Sistemi’ne dair aydınlatıcı genel ve özet bilgiler yer
almaktadır. Bu Broşür bir çok çeşitli dillere çevrilmiş olup, kural olarak Eğitim Danışmanlığı’nda
görülebilir ve ödünç alınabilir.
Yetişkinler için meslek bitirme eğitimi
Bir meslek eğitimini bitirmek istiyen yetişkinler için çeşitli olanaklar bulunmaktadır. Bu konuda Eğitim
Danışmanlığı’ndan bilgi alın.
Bir Yüksek Öğrenim veya diğer Geliştirme eğitimlerini finanse etmek
Eğer bir Geliştirme Eğitimi veya Yüksek Öğrenim’le ilgileniyorsanız, finansman konusunda endişeniz
olmuş olabilir! Đsviçre’de Yüksek Öğrenim görenlerin masrafları genellikle aileleri tarafından karşılanır.
Veya, meslek vb. eğitimin yanında ayn zamanda çalışanlar, Geliştirme Eğitimi ve Öğrenim masraflarını
kendileri karşılarlar. Ancak; sadece belli koşullar altında Burs alalabilmek mümkündür.
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Almanca konuşulan bölgelerde:
Fransızca konuşulan bölgelerde:
Đtalyanca konuşulan bölgelerde:

Regionales Arbeitsvermittlungszentrum (RAV);
www.treffpunkt-arbeit.ch
Office régional de placement (ORP); www.espace-emploi.ch
Ufficio regionale di collocamento (URC); www.area-lavoro.ch
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031 322 21 29;
www.bbt.admin.ch >Deutsch >Anerkennung ausländischer Diplome >Merkblatt
www.bbt.admin.ch >Français >Reconnaissance de diplômes et de certificats étrangers >notice d’information
www.bbt.admin.ch >Italiano >Riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri >promemoria
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Burs hakkı elde etmek, Sadece belli koşullarda mümkündür1.
Eğitim Danışmanlığı çeşitli olanaklar sunmaktadır2
Eğer öğrenim yollarına ilişkin bilgilenmek istiyorsanız, veya mesleki geleceğinize ilişkin temel düşünce
edinmek istiyor iseniz, o halde Meslek danışmanlığı’na uğramalısınız.
Meslek Danışmanlığı’nda, tüm öğrenim ve mesleklere ilışkin informasyonu bulabilirsiniz. Meslek
Danışmanlığı merkezleri bünyesinde birer Infotek bulunmaktadır. Infotek, tıpkı Kütüphane gibi çalışır: Açık
olduğu saatlerde, önceden haber vermeden oraya uğrayabilirsiniz, meslek ve diğer eğitimlere ilişkin bilgi
edinir ve kural olarak istediğiniz informasyon materyallerini ödünç alabilirsiniz. Infotek’de, daha bir çok
değişik konulara ilişkin çeşitli notlar ve açıklamalar bulunur; örneğin bölgenizdeki danışmanlık merkezlerinin
adresleri vb. gibi. Bu döküman ve açıklamalar yerel ülke dillerinden bulunur. Sadece az sayıda informasyon
diğer birçok dillere çevrilmiştir! Eğer Infotek’de sorunlarınıza yeterince çözüm bululunmadıysa, o zaman,
kişisel danışmanlık için başvurabilirsiniz. Bir uzman kişiyle, mesleki sorunlarınıza ilişkin konuşabilirsiniz
(başvuru, Infotek’de bizat veya telefonla yapılır). Bu konuşma, ülke dillerinden bir yerel dil ile sürdürülür
(talep üzerine diğer dillerden de mümkündür). Meslek Danışmanlığı, işyeri ile sizin aranızda aracılık yapmaz,
ama siz bir uzman kişi ile meslek olanaklarına dair konuşabilir, veya yeni fikirler edinebilirsiniz. Veya uzman
kişiyle birlikte iş veya öğrenim için kendinize uygun bir yol planlayabilirsiniz.

Đsviçre’de, iş ve öğrenime giden yol, sizden sabır ve kararlılık talebetmektedir!
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Eğtim Danışmanlığı’nda veya Đnternet’de devam etmekte olan bilgilendirmeler:
Almanca konuşulan bölgeler için:

Eğitimi geliştirme
Araştırma-Đnceleme

Fransızca konuşulan bölgeler için:
Đtalyanca konuşulan bölgeler için:

www.berufsberatung.ch/dyn/1385.asp
www.berufsberatung.ch/dyn/2680.asp
www.orientation.ch/dyn/1157.asp
www.orientamento.ch/dyn/1513.asp
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Her Kanton’a ait en az bir Eğitim Danışmanlığı bulunmaktadır.
Adresleri Okuldan, Belediyeden veya şu internet sitesinden edinebilirsin:

www.svb-asosp.ch

Eğitim Danışmanlığı daha çok özel, belli isimler veya kısaltmalar altında tanınır:
Almanca konuşulan bölgelerde:
Fransızca konuşulan bölgelerde:
Đtalyanca konuşulan bölgelerde:

BIZ, Laufbahnzentrum
OP, OSP, OROSP, CIO, CIP, OOFP
orientamento, UOSP
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