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Dlaczego organizujemy dzień kariery przeznaczony specjalnie dla chłopców?
Chłopcy mają przeróżne zainteresowania i drzemie w nich bogaty potencjał. Podczas Dnia Kariery chłopcy 
mają możliwość spróbowania swoich sił w tych sektorach, w których obecnie pracują przeważnie kobiety. 
Jednak rynek pracy ulega ciągłym zmianom, co jest skutkiem, również zmianą szans zawodowych 
otwierających się przed młodymi mężczyznami. Zawody do tej pory wykonywane przeważnie przez 
mężczyzn [np. w rolnictwie czy w sektorze produkcji] tracą na znaczeniu, natomiast zwiększają się szanse 
zatrudnienia w sektorze ochrony zdrowia i edukacji. Zawody te czekają na młodych, ambitnych mężczyzn! 
W ramach Dnia kariery dla chłopców Boys’Day organizowane są praktyki, spotkania informacyjne oraz 
zwiedzanie zakładów. Dzięki temu młodzi ludzie mogą poznać nowe i ciekawe rodzaje działalności 
zawodowej oraz zwiększyć swoje kompetencje społeczne.

W jaki sposób mogą Państwo wesprzeć swojego syna podczas  
planowania przyszłości zawodowej i osobistej?
Proszę zaoferować mu swoją pomoc w poszukiwaniu odpowiedniej dla niego praktyki odbywającej 
się w ramach Dnia kariery Boys’Day. Zachęcamy do skorzystania ze strony internetowej www.boys-
day.de oraz publikacji Boys’Day Radar, które pomogą Państwu znaleźć ciekawe oferty w pobliżu 
Państwa miejsca zamieszkania. Państwa syn może przykładowo spędzić jeden dzień w placówce 
socjalnej, wychowawczej lub opiekuńczej lub też poznać nowe kierunki studiów albo wziąć udział w 
warsztatach. Dzień kariery Boys’Day stanowi ważny element w kształtowaniu przyszłości zawodowej. 
Jeśli Państwa syn wykaże zainteresowanie wybraną praktyką, proszę zachęcić go do uczestnictwa w niej, 
wykraczającego poza jednodniowy udział w ramach Dnia kariery Boys’Day. Instytucje i przedsiębiorstwa 
biorące udział w Dniu kariery Boys’Day będą dobrym miejscem dla realizacji takich zamierzeń.

...a jeśli mają Państwo córkę?
Dziewczynki i młode kobiety mają dzisiaj bardzo różnorodne zainteresowania, duży potencjał i dobre wykształcenie, jednakże 
nie wykorzystują w pełni swoich możliwości. Dzień kariery Girls’Day to dla dziewcząt uczęszczających do piątej klasy lub do 
klas mają wyższych możliwość poznania w ciągu jednego dnia tych zawodów, które rzadziej biorą pod uwagę, planując swoją 
przyszłość, np. zawody techniczne czy rzemiosło. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.girls-day.de.

Jak wygląda udział szkoły w tym wydarzeniu?
Ministerstwa Kultury niemal wszystkich krajów związkowych polecają uczniom klas 5 i wyższych wzięcie 
udziału w Dniu kariery dla chłopców Boys’Day lub w innych tego typu wydarzeniach. Z perspektywy szkoły 
akcja ta - szczególnie w powiązaniu z określonymi, dostosowanymi do wieku uczniów działaniami przed  
i po akcji - stanowi ważny element w zakresie wyboru zawodu i planowania przyszłości.
Federalne centrum koordynacji akcji Dzień kariery dla chłopców Boys’Day doradza szkołom i wspiera je oraz 
inne angażujące się w tę akcję podmioty w prowadzeniu akcji skierowanych do chłopców w szkole i poza nią. 

Kontakt
Federalne centrum koordynacji Dnia kariery dla chłopców Boys’Day  
Centrum kompetencji Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.   
Am Stadtholz 24 | 33609 Bielefeld | Tel. 0521.106-7360

„Każdemu polecam wzięcie  
udziału w tym wydarzeniu.“ 
Florian, lat 16

chłopców  
uczestniczących w tej  

akcji przyznało jej  
ocenę dobrą lub  

bardzo dobrą

94 %

Drodzy Rodzice!
W ramach Dnia kariery dla chłopców - Boys’Day, który odbywa się z reguły w czwarty czwartek kwietnia. Różne instytucje, 
organizacje i przedsiębiorstwa, również wyższe uczelnie, otwierają swoje siedziby i zapraszają do siebie uczniów klas  
V i starszych,udzielają informacji o wielu zawodach i kierunkach studiów, które chłopcy rzadko biorą pod uwagę podczas 
wyboru zawodu, np. w sektorze ochrony zdrowia, opieki, zadań społecznych, wychowawczych, kształcenia czy w sektorze usług.  
W tym dniu chłopcy mogą uzyskać szczegółowe informacje o różnych możliwościach realizowania swoich planów zawodowych 
i życiowych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.boys-day.de w zakładce Szkoły + Rodzice.
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www.klischee-frei.de
Inicjatywa federalna informuje, jak 
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www.boys-day.de



Adresat
Nazwa szkoły

Wychowawca/wychowawczyni  Klasa

Ulica | numer domu  Miejscowość  

Nadawca
Imię i nazwisko opiekuna prawnego

Ulica | numer domu  Miejscowość

Numer telefonu [dostępny w ciągu dnia]

* Wypełniają rodzice; dokument pozostaje w dokumentacji szkoły

Mój syn weźmie udział w Dniu kariery dla chłopców w

instytucja | organizacja | przedsiębiorstwo 

Osoba do kontaktu

Data | podpis opiekuna prawnego 

Prośba o zwolnienie z lekcji ucznia

 

Szanowni Państwo,

mój syn chce wziąć udział w wydarzeniu Dzień kariery dla chłopców Boys’Day 
w dniu                                         . Dzień kariery dla chłopców Boys’Day jest 
wydarzeniem, które pomoże mojemu synowi w planowaniu jego przyszłości i 
kariery zawodowej. W związku z tym proszę o zwolnienie mojego syna w tym 
dniu z zajęć lekcyjnych lub umożliwienie mu wzięcia udziału w Dniu kariery dla 
chłopców Boys’Day w ramach działań szkoły.

[wpisać imię i nazwisko syna]    [Vor- und Zuname des Sohnes]

[wpisać datę]   [Datum eintragen]

Informacje
dotyczące Dnia kariery dla chłopców Boys’Day uzyskają Państwo bezpłatnie w Ogólnokrajowym centrum koordynacji na 
stronie www.boys-day.de lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres info@boys-day.de

Prośba o zwolnienie  
z zajęć lekcyjnych*

ORGANIZATOR AKCJIAKCJĘ WSPIERA
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[Name der Schule]

[Klassenlehrer/in]  [Klasse]

[Straße | Hausnummer]  [Ort]

[Vor- und Zuname der erziehungsberechtigten Person] 

[Straße | Hausnummer]  [Wohnort]

[Telefonnummer]

[Einrichtung | Organisation | Unternehmen]

[Ansprechperson]

[Datum | Unterschrift der erziehungsberechtigten Person]
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