Daha Sonraki Eğitimin Planlanmasına Erken Başlamakta
Yarar Var

Öğrencinin kendi dilekleri ve ilgi duyduğu konular rehberliğin çıkış noktasıdır. En önemlisi gencin kendisinin ye şkin
olduğunda ne yapmak istediğini dinlemek r, çünkü sonuç
olarak her insan kendi yaşamını yaşar ve kendi kararlarından sorumludur. Ailenin görevi öğrenciyi eği m ve meslek
seçme açısından kendi kararlarında desteklemek r.
Gençle görüşmek ve deneyimleri anlatmak önemlidir, ancak gelecek mesleğine ilişkin kararı verme hakkı sonunda
gencin kendisindedir.
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Eği m refahın sürmesini ve insanlar arasında eşitliği sağlar. Ondan ötürü Finlandiya’da 1 – 9. sınıﬂarda ücretsiz ilköğre m vardır
ve herkes ilköğre me ka lır. İyi bir iş elde etmek ve iş yaşamında
ilerlemek eği msiz olanaksızdır.
Fin okulunda eşitlik, gerek ilköğre m ve lisede gerekse meslek
okulunda önemlidir. Bütün meslekler ve işler, kimi alanlara daha
çok erkekler, kimilerineyse daha çok kadınlar başvursa da, hem
erkekler hem de kadınlar içindir.
Meslek ya da en azından işler yaşam boyunca birçok kez bile
değişebilir. Daha önce bir mesleğe uzun süreyle bağlanıp kalmak
olağandı, günümüzdeyse işler çoğunlukla süresi belli ya da proje
niteliklidir.
Finlandiya’da öğrenimin uzun sürmesi olağandır. Çoğunlukla
çalışırken de öğrenime devam edilir.
Kendi alanında daha çok eği m alınabilir,
ye şkin eği minde alan değiş rilebilir ve
ayrıca uğraş olarak kendine uygun bir
konuda öğrenim görülebilir. Bu yaşam
boyu öğrenme Finlandiya’da yaşayan
bütün insanların yaşamında önemli
sayılır.
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Öğrenci İlköğre m Okulunda Rehberlik Alır
İlkokulda bir başka deyişle 1 – 6. sınıﬂarda çoğunlukla sınıf öğretmeninin
(luokanope aja) önderliğinde olur. O zaman öğretmen öğrenim ve geleceğin
planlanmasında başlıca rehberdir. Ortaokulda (Yläkoulu), 7 – 9. sınıﬂarda,
önemli kişiler sınıf gözetmeni (luokanvalvoja) ile rehber öğretmen
(oppilaanohjaaja) (opo) olur. Ayrıca değişik derslerin öğretmenleri de öğrencilere, hangi meslekleri örneğin kimya okuyarak yapabileceklerini anlatarak, rehberlik edebilir.
Sekizinci sını an başlayarak öğrencinin rehberliği gelecek eği m ve meslek
seçimlerine odaklanır. Bu rehberlikten rehber öğretmen sorumludur. Rehberlik
bütün sınıf için ortak r ve onda her bir öğrenciyi ilgilendiren, Fin okul sistemi,
değişik mesleklerin tanı lması ve eği mlere başvurma gibi konular ele alınır.
Önemli bir rehberlik biçimi de öğrenciyle ikili görüşmedir. Bu görüşmelere
öğrencinin anababası da ka labilir. Öğrenciyle genellikle 45 dakikalık öğrencinin kişisel planına eğilinen bir görüşme yapılır.
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İlköğre

mden Sonra İkinci Aşamaya Ortak
Başvuruyla (yhteishaku) Başvuru Yapılır
Okula gitme yükümlülüğü gencin 17 yaşını doldurduğu ders yılı sonuna dek sürer. Öğrenim
yükümlülüğü 17. yaşgününde bitmez.
Neredeyse bütün gençler daha çok öğrenim görmek
için başvururlar. İkinci aşama eği minin anlamı lise
(lukio) ve meslek eği mi (amma koulutus) ya da
bunların kombinasyonu, bir başka deyişle çi derecedir (kaksoistutkinto). Finlandiya’da ikinci aşama
öğrenimi görmeden iş bulmak zordur.

Lise ya da meslek okuluna 9. sını a ilkbaharda ortak başvuru yapılır.
Öğrenciler İnternet formunu doldurarak beş ayrı okula başvurabilirler. Başvuru
Finlandiya’nın her yerinde aynı biçimde olur. İnternet sayfasının bulunduğu adres:
www.opintopolku.ﬁ. Öğrencinin okula girip girmediği haziran ayı başında eve
mektupla bildirilir.
Okul eve neler yapılması gerek ği bilgisini içeren yönergeyi kayıtlar başlamadan
gönderir.
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Kimi öğrenciler kolayca ya meslek
eği mini ya da liseyi seçebilirler.
Öğrencilerin kimileri karar vermede okuldan ve öbür ye şkinlerden
yardıma ve desteğe gereksinim
duyarlar.
İlköğre m karnesindeki notlar
lise ve meslek okullarının öğrenci
seçiminde çok önemlidir.

Lise, meslek öğrenimi ve öğrenim anlaşması hepsi işe girmede değer verilen
yollardır. Son yıllarda lise ve meslek eği mi hemen hemen eş derecede gözdedir.
Her iki seçenek de öğrenciler arasında
yaşamda ilerlemek için gözde yollardır.
Öğrenim anlaşmasını henüz az sayıda
öğrenci seçer.

Meslek okuluna ayrıca puan alınabilecek giriş sınavı ya da mülakat
olabilir. Okul başarısı bununla birlikte önemli bir konu olup,
öğrenimin iyi geçmesi ve olası iyi
notlar ilköğre m okulunda önemli
konulardır.
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Lise (Lukio)
Lise 2 - 4 yılda bi rilebilir, ancak en yaygın öğrenim süresi üç yıldır. Her bir dersin içeriği
kurslara bölünmüştür. Lisede zorunlu, ileri aşama ve uygulamalı kuslar vardır. İleri aşama
kurslar zorunlu kursları genişleten ve derinleş ren bilgiler içerir. Uygulamalı kurslar ise bir
dersle ilgili olan ya da kendi bütünlüğünü oluşturan okulun kendi kursları olabilir.
Öğrenci lise derslerinin hepsinden geçince lise diploması alır. Bundan başka öğrenci lise olgunluk sınavına (ylioppilastutkinto) ka lır ve bu sınavdan ayrı bir lise olgunluk diploması
(ylioppiastutkintotodistus) alır. Lise olgunluk sınavında dört dersten sınava girilir. Bunlardan biri anadili (Fince ya da İsveççe) zorunludur. Bu sınava ikinci dil olarak Fince ya da
İsveççe düzeyinde de girilebilir. Ayrıca en az aşağıdaki derslerde sınav verilir: ikinci yerli dil
yani İsveççe ya da Fince, matema k, yabancı dil ve bir sosyal bilim ya da doğal bilim konulu
dersten sınav vermek olanaklıdır. Ayrıca fazladan sınav vermek de olanaklıdır.
Lise genel eği m veren bir öğrenim kurumudur. Ondan sonra öğrenci öğrenimini üniversitede, meslek yüksek okulunda ya da meslek okulunda lise olgunluk derecesi temelli
dalda sürdürür.
Kendi öğrenimi konusunda lisede öğrenci çok sorumluluk yüklenir. Orada seçim özgürlüğü
vardır ve öğrenci hangi kursları seçeceğini planlarken örneğin kendi uğraşlarını gözönüne
alabilir.
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Liseye Başvururken Derslerde İyi Dereceli Temel
Bilgileriniz ve İyi Dereceli Ders Çalışma Becerileriniz
Olmalıdır
Liseye öğrenci seçilirken öğrencinin karnesindeki
derslerin (lukuaineiden) ortalaması (anadili ya da S2
dili, matema k, biyoloji, coğrafya, kimya, ﬁzik, tarih,
İngilizce, İsveççe, din bilgisi ya da yaşama bakış
bilgisi, toplum bilgisi, sağlık bilgisi). Beden eği mi ve
resim bilgisi ve müzik gibi sanat dersleri gözönüne
alınmaz. Lisede öğrenim kuram içerikli olup, başlıca
sını a ders saatlerinde olur.

8

Mesleki Eği m (Amma llinen koulutus)
Mesleki temel derecenin (Amma llinen perustutkinto) elde edilmesi üç yıl sürüyor.
Öğrenimin çoğunluğu meslek derslerinin (amma aineiden) okunmasıdır. Öğrenimin
içinde işyerinde işte öğrenme bir başka deyişle staj toplam en az 6 ay olmak üzere yer
alır. Birçok öğrenci işte öğrenme yeri olarak yurtdışında bir staj yeri seçer. Ayrıca
öğrenci genel eği m veren (yleissivistäviä) dersler ve lise gibi başka bir öğrenim kurumundan da alınabilen serbest seçmeli (vapaas vali avia) dersler de okur. Serbest
seçmeli dersler olarak iş tecrübesi ya da yönlendirmeli uğraşlar da sayılabilir. Ayrıca
alanla ilgili kuram ile örneğin İngilizce, Fince ve toplumsal derslerde de öğrenin
görülür.
Meslek eği minde gözde alanlar arasında sosyal ve sağlık alanı, iş ekonomisi ve caret, taşıt ve taşıma tekinği, inşaat, konaklama ve lokantacılıkla güzellik bakım alanı
sayılabilir.
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Meslek Öğrenimi İçin Başvurduğunuzda Beceri ve Sanat Dersleri Gözönüne Alınır
Meslek eği mi için öğrenci seçilirken, bütün derslerin ortalaması (kaikkien aineiden
keskiarvo) ve üç en iyi beceri ve sanat dersinin (taito- ja taideaineen) (beden eği mi, müzik resim bilgisi, elişi, ev ekonomisi) ortalaması gözönüne alınır.
Öğrencinin öbür dersleri iyi olmasa bile beceri ve sanat derslerinin ortalaması girişte
yardımcı olur. Özellikle gözde kimi alanlara giriş için kimi liselere girişten daha
yüksek bir ortalama gerekebilir. Ayrıca meslek eği mi veren öğrenim kurumları alana uygunluğu ortaya çıkaran giriş sınavları ya da mülakat düzenleyebilir.

Amma llinen erityiskoulutus
Ammatilliset erityisoppilaitokset ovat erikoistuneet
erityistä tukea tarvitsevien nuorten
ammatilliseen koulutukseen ja kuntoutukseen. Niissä tarjotaan ammatillista
peruskoulutusta, valmentavaa koulutusta sekä lisäkoulutusta. Jos tuntuu siltä,
että nuori tarvitsee erityistä tukea, hän
voi hakeutua koulutuskokeiluun ammatilliseen erityisoppilaitokseen. Kokeilun aikana nähdään, onko koulutusmuoto hänelle sopiva.
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Çi Derece (Kaksoistutkinto)

Çi derecede meslek öğrenimi görülür (opiskellaan amma ) ve lise olgunluk derecesi için gerekli sınavlar (suoritetaan ylioppilastutkinto) verilir. Öğrenci Ortak
başvuruda meslek eği mi başvurusunda bulunur ve çi dereceyi elde etmek
istediğini bildirir. Öğrenim kurumunun çi derece yeri verebiliyorsa, öğrenci derece
yapabilir. Çi derece öğrenimi genellikle dört yıl sürer. Kimi öğrenim kurumlarında
eği m öğrencilerin bir dönem lisede, öbür dönem meslek eği minde bulunacakları
biçimde düzenlenmiş r. Öbür okullarda öğre m ha alık programa göre düzenlenmiş olup, öğrenciler ha anın bir bölümünde lisede, bir bölümünde de meslek eğiminde olurlar.

Çi derecede lise bütünüyle okunmaz, yalnızca lise olgunluk derecesi yapılır. Örneğin lise beceri ve sanat dersleri çıkar, öğrenci lise olgunluk derecesi için girme
niye nde olduğu sınav derslerine odaklanır. Çi derece öğrencinin yapmak istediğinin bilincinde olmasını ve zaman kullanımının dakik planlanmasını gerek rir.
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Öğrenim Anlaşması (Oppisopimus)
Meslek temel derecesi öğrenim sözleşmesiyle de yapılabilir. Bu durumda
öğrenci başlıca işyerinde iş yaparak öğrenir. Öğrenim anlaşmasında ayrıca
meslek öğrenim kurumunda kuram dönemleri de vardır.
Öğrenim anlaşması eği mine girmede notlar gözönüne alınmaz. Bununla
birlikte öğrencinin ak f olması gereklidir. Genç işyerini kendi bulur ve iş
sözleşmesi yapar. Öğrenim anlaşması için anlaşma öğrenim anlaşması
merkezinde (oppisopimuskeskuksessa) yapılır. Öğrenci işte öğrenirken maaş
alır.
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Ortaokul Sonrası Nereye?
Herkesin liseye ya da meslek eği mine gidip gitmediğine bakmaksızın üst
eği me girme için aynı olanakları vardır.
Meslek eği mini tamamlamış olanlar iş yaşamına hazırdır. Bununla birlikte
onlar meslek yüksek okullarına aynı alanda ilerlemek için okuma ya da
bütünüyle başka bir alanda okumak için başvurabilirler. Üniversite ve yüksel
okullara da girmeye de çalışabilirler.
Lisede lise olgunluk derecesi yapılır ve ancak ondan sonra gelecek iş yaşamı
için okumaya gidilebilir. Lise sonrası meslek yüksek okulu, yüksek okul, üniversite ya da mesleki öğrenim kurumu lise olgunluk dalına başvurulabilir.

13

Genç Eği me Giremezse ya da Becerileri Yetersiz Kalırsa Ne Olacak?
Genç ilkbahar ortak başvurusunda bir yere giremezse, yazın boş kalan yerler için
başvurabilir. Başvuru İnterne e aynı sayfalarda www.opintopolku.ﬁ yapılır. Öğrenim
kurumları eği m için yeni kontenjan da açabilirler. Öğrenci, ortak başvuruda seçilmemiş olsa bile, yedek de olabilir.
Finlandiya’da Gençlik güvencesi geçerli olup, bütün 25 yaş al gençlere eği m yeri ya
da işyeri , ya da eği m ile kariyeri ilerletecek başka bir seçenek sunulur.
Öğrencinin ortak başvuruya ka lmayıp, bir yıl boyunca başka eği mlerde bilgi ve becerisini ar rması için bazen önceden anlaşmak gereklidir. Bunlar ortak başvuruda bir yere
girmesi durumunda da başvurulabilecek eği mlerdir. Seçenekler aşağıda anla lmış r.

Genç hiçbir okula giremezse, ak f olmak ve ilköğre m okulundaki rehber öğretmenle
(oppilaanohjaaja) ya da destekleyici gençlik
çalışması (etsivän nuorisotyön) yapan görevliyle
ilişki içinde olmak önemlidir. Bunların erişim
bilgileri belediyenin İnternet sayfalarında
www.kerava.ﬁ’dedir. Çalışma ve Ticaret
Merkezleri de www.te-palvelut.ﬁ’de rehberlik
hizme sunuyor ve oraya iş arayan olarak
başvurulabilir.
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İlköğre mden Sonraki Seçenekler
İlköğre min Ek Öğre mi (10. Sınıf) (1. Perusopetuksen lisäopetus)
Genç ilköğre min ek öğre mi olan bir yıllık
onuncu sınıfa başvurabilir. Orada ilköğre min notlarını ar rabilir. Onuncu sını a iş
yaşamıyla tanışma da vardır.

Ev Ekonomisi Öğre mi (Ko talousopetus)
Eği mde yarım yıl boyunca yemek yapma,
temizlik ve ekonomiye ilişkin beceriler kazanılır.
Genç İşlikleri (Nuorten työpajat)
Bunlar iş ve okula gitmeyen 17-24 yaşındaki
gençlere yönelik r. İşlikte iş yapılır ve orada
geleceğe ilişkin planların gerçekleş rilmesi
için kişisel rehberlik alınır.

Göçmenlerin Meslek Öğrenimine Hazırlık
Eği mi (Maahanmuu ajien amma opintoihin valmistava koulutus)
Göçmen genç meslek öğrenimi için henüz
hazır olmadığı duygusunu örneğin dili az bilmesinden ya da başka bir nedenden ötürü
taşıyorsa, bir yıl süren, göçmenlere yönelik
hazırlık eği mine başvurabilir. Bunun amacı
meslek okulunda okuyabilmesi için öğrenciyi
daha hazır duruma ge rmek r. Dersler Fincenin yanısıra matema k, bilgi teknolojisi ve
yaşam yöne mi gibi derslerdir. Ayrıca eğimde staj da vardır.

Halk Eği m Merkezleri (Kansanopistot)
Halk eği m merkezlerinde ilköğre min
yanısıra mesleki dereceler yapılır ya da
değişik konularda uğraş olarak ders alınabilir.
Yurtlandırma Desteğiyle Verilecek Eği m
(Kotoutumistuella anne ava koulutus)
Eği me Finlandiya’ya 4 yıldan kısa süre önce
gelmiş olan 17 yaşını doldurmuş gençler
ka labilir. Eği m başvurusunda Çalışma ve
Ticaret Bakanlığı’nın yap ğı yurtlandırma
planı olmalıdır.

Göçmenlerin Liseye Hazırlık Eği mi
(Maahanmuu ajien lukioon valmistava
koulutus)
Amaç lise eği mine daha hazır durumda olmayı sağlamak r.
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Sık Sorulanlar
Öğrenci Dersleri Uyumlandırılmış (mukautetus ) Olarak Okuyorsa Ne Olur?
Öğrenci eği me normal başvuruda ya da takdire bağlı başvuruda başvurabilir. İkincisinde öğrenci, okuldaki başarısı pek iyi olmasa da, öğrenim güçlükleri gerekçesiyle
okula alınabilir.
İkinci Yerli Dil Zorunlu mu?
Öğrenci İsveççe ya da Finceden bağışık sayıldıysa, lise ya da meslek eği minde de
bağışık sayılabilir. İş yaşamında birçok devlet ve belediye kadrolu görevlerinde,
örneğin polislikte ya da yargıçlıkta İsveççe/Fince bilmek şart olabilir.
Anadili Okumanın Yararı Nedir?
Öz anadlini iyi bilmek öbür dilleri öğrenmeyi güçlendirir. Kendi kültürünü iyi bilmek
ve ona saygı duymak önemlidir. İş yaşamı her geçen gün daha uluslararası nitelikte
olup, dil bilmek iş başvurusunda avantaj sağlar.
Öğrenimin İleri Aşamasında Hangi Düzeyde Fince Bilmek Yeterlidir?
Eği me girmek için dili yeterli derecede bimek şar r. S2 dili notunun
en az 7 olması durumunda, sınav yapılmaz. Değilse, öğrenci olarak
seçilmeden önce dil sınavıyla dilin ne düzeyde bilindiği ölçülür. Lise ve
meslek öğreniminde başarılı olmak iyi Fince bilmeyi gerek rir. Özellikle lise dersleri kuramsal ve kavramsaldır.
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Lise Öğrenimi Kaça Mal Olur?

Meslek Eği minde Öğrenim Kaça Mal
Olur?

Lisede öğre m ücretsizdir. Bununla birlikte
liselinin kitaplarını kendini edinmesi gerekmektedir. Lise öğrenimi boyunca edinilmesi
gereki kitap sayısı, öğrencinin öğrenim programına kaç kurs seç ğine bağlı olarak,
toplam 50-70 ade r. Bir kitap 20-40 avrodur. Bununla birlikte kitaplarda dönüşüm
söz konusudur, bir başka deyişle daha önce
okuyan öğrencilerden kitaplar önemli ölçüde uygun ﬁyatlarla sa n alınabilir. Aynı
biçimde hesap makinesi de gereklidir. Hesap
makinelerinin ﬁyatları çok değişir, ancak genellikle temel hesap makinesi yeter.

Meslek eği m kurumunda öğre m ücretsizdir. Kitapları öğrenci kendi edinir.
Öğrenci iş güvenliği açısından koruyucu
giysilere ve başka teçhizata gereksinin
duyuyorsa, onlar öğrenciye okuldan
sağlanır. Buna karşın örneğin aşçı giysisi,
bıçaklar ya da başka iş araçlarını
öğrencinin kendinin karşılaması gerekir.
Meslek eği minde yemek ücretsiz verilir,
ancak okula geliş gidiş giderlerini öğrenci
kendi öder.

Ayrıca lise olgunluk derecesi için girilen her
bir sınavın ücre vardır. Bir sınav ücre yaklaşık 30 avrodur.

Öğrenim sırasında öğrenim yardım
parası ve konut yardımı alma
olanağı vardır. Kimileri hem okula
gider hem de çalışır

Lisede ücretsiz yemek verilir, ancak okula
geliş gidiş giderlerini öğrenci kendi öder.
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Öğrenimle İlgili Konularda Daha Fazla Bilgi
Kimden Alınır?

1. İlköğre m Okullarının Rehber Öğretmenleri (oppilaanohjaajat)

3. Ohjaamo, Kerava
Ohjaamo’nun hizmetleri 16 – 29
yaşlarındaki gençlere yönelik r.
Ohjaamo’nun çalışanları gençlere kendi
yaşamlarındaki sorunlu konuların
giderilmesi, işyeri, okul ya da staj yeri
bulmada yardımcı olup, destekler ve
gençlerin doğru hizmetlerden yararlanması
için yönlendirir. Açık olduğu saatlerde
gençler için işbirliği yapılan önemli
taraﬂarla kolayca ilişkiye geçebilecek
destekleyici gençlik çalışması yapan görevli
bulunur.

Kerava’nın ortaokullarında öğrencileri gerek
özel olarak gerekse derslerde yönlendiren
rehber öğretmenler vardır.
Keravanjoki Okulu
Rehber Öğretmen
tel. 040-318 2235
tel. 040-318 2230
Sompio Okulu
Rehber Öğretmen
tel. 040-318 2136
tel. 040-318 4053
tel. 040-318 2274

Adres: Yhteispalvelupiste, Sampolan palvelukeskus, Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava
Açık olduğu saatler: salıları ja perşembeleri
saat 14.00 -16.00,
Elmek: maria-elisa.jarvensivu@kerava.ﬁ
Telefon: 0403184072
www.keravannuorisopalvelut.ﬁ

2. Lise ve Meslek Öğrenim Kurumlarının
Öğrenim Rehberleri (opito-ohjaajat)
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4. Destekleyici Gençlik Çalışması
Yapan Görevli, Kerava (Etsivä nuorisotyöntekijä, Kerava)
Destekleyici gençlik çalışması yapan
görevliyle birlikte değişik öğrenim
alanlarıyla tanışmak, iş başvuruları
yapmak ya da ilginç staj/iş deneme
yeri bulmak olanaklıdır. Ayrıca değişik
uğraş olanaklarınyla tanışmaya birlikte gitmek olanaklıdır.
Siz işleri düğüm olmuş ve kendi
yaşamında gelecek planları yapmak
için yardıma gereksinim duyan bir
genç tanıyor musunuz? Gencin erişim
bilgilerini elektronik postayla ya da
telefonla bildirebilirsiniz, ve destekleyici gençlik çalışması yapan görevli
gençle ilişkiye geçer.

5. Çalışma ve Ticaret Merkezi (Työ- ja elinkeinokeskus)
h p://toimistot.te-palvelut.ﬁ/uusimaa
Yaşadığınız yere bakmaksızın hangi merkezde
işini görmek is yorsanız, orada işinizi görebilirsiniz; Helsinki’de, Espoo’da, Vantaa’da, Hyvinkää’da, Järvenpää’da, Lohja’da, Porvoo’da
tai Raasepori’de.
6. Uusimaa Çalışma ve Ticaret Bürosu, Järvenpää (Uudenmaan TE-toimisto, Järvenpää)
h p://toimistot.te-palvelut.ﬁ/jarvenpaa
Adres: Mannilan e 28 A, 04400 Järvenpää
Açık olduğu saatler: ha aiçi saat 9.00-16.00,
Telefon hizmetleri saat 9.00-16.15
Elmek: kirjaamo.uusimaa(at)te-toimisto.ﬁ
Telefon / İş arayan müşteriler:
0295 040 001 (ha aiçi 9.00-16.15)
Telefon / işveren müşteriler:
0295 040 002 (ha aiçi 9.00–16.15)

Maria-Elisa Järvensivu
tel. 040 318 4072
maria-elisa.jarvensivu@kerava.ﬁ
www.keravannuorisopalvelut.ﬁ
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Linkler
Opintopolku h ps://opintopolku.ﬁ Fin öğrenim kurumları ve yüksek okullar Opintopolku’da verdikleri eği mlerin bilgilerini sunarlar.
Çalışma ve caret hizmetleri (Työ- ja elinkeinopalvelut) www.te-palvelut.ﬁ Çalılma ve
caret hizmetleri bir başka deyişle TE hizmetleri Finlandiya’da yaşayan ya da Finlandiya’ya çalışmaya gelmek isteyen iş arayanlara ücretsiz hizmetler sunar.
Okul bi nce (kun koulu loppuu) www.kunkoululoppuu.ﬁ Size ilköğre m oku ve
liseden sonraki seçimlere, öğrenime ve iş yaşamına ilişkin bilgi veriyor. Ekonomik bilgilendirme bürosu.
Amma ne www.amma ne .ﬁ Meslek ve alanlara ilişkin bilgi sunuyor. Amma ne e meslek alanları ve mesleklerin tasvirleri, değişik mesleklerde faaliyet gösteren
insanların röportajları, kariyer öyküleri ile iş yaşamına ilişkin yazılar bulunur.
Infopankki www.infopankki.ﬁ Birçok dilde Fin toplumu hakkında kapsamlı bilgi veriyor.
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doktora ve uzmanlık derecesi
(tohtorin ja lisensiaatin
tutkinto)
1-3 -5

üniversite

(yliopisto)

1-3

lise eğitimi
(lukiokoulutus)

10

ek öğretim (10. Sınıf)

1-9

Ilköğretim

anaokulu

meslek yüksek okulu
(ammattikorkeakoulu)
meslek eğitimi (ammatillinen
koulutus)
lisäopetus ("10. luokka" )

(perusopetus)

(esiopetus)
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İş
yaşamı

KERAVANJOKI OKULU
Müdür
ÖĞRETİM DAİRESİ:
GENEL BİLGİLER
Elmek: opetus@kerava.ﬁ
ya da
adı.soyadı@kerava.ﬁ
Faks (09) 2949 2267

Sirpa Nenonen
puh. 040-318 2151
sirpa.nenonen@kerava.ﬁ
Rehber Öğretmen
tel. 040-318 2235
tel. 040-318 2230

Öğre m Müdürü
Pia Aaltonen,
tel. (040) 318 2183
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SOMPIO OKULU

Müdür
Risto Kilvelä
puh. 040-318 2250
risto.kilvela@kerava.ﬁ
Rehber Öğretmen
tel. 040-318 2136
tel. 040-318 4053
tel. 040-318 2274

