SI ARRIN TI TE TRAJNIMI
PËR TË RINJTË?
> … drejtohu mësuesit/mësueses ose
> … kontakto drejtpërdrejt këshilltar-ët/ret e
trajnimit për të rinjët në:
www.neba.at/
jugendcoaching/anbieterinnen

ÇFARË VJEN
PASTAJ?

Një rezultat i trajnimit për të rinjtë mund të
jetë ngjitja jote në jetën profesionale.
Këshilltar-i/ -ja yt-e mund të të shoqërojë ty
në orarin e parë. Ose ai/ ajo të informon ty
për ofertat tjera të mbështetjes së rrjetit
NEBA, përkatësisht për organizatat dhe
institucionet tjera.
Ti mund të rikthehesh në çdo kohë në
stërvitjen për të rinjtë, nëse ke nevojë për
mbështetje.

… MË TEPËR MUNDËSI
MË TEPËR ARDHMËRI
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SHQ

neba.at/jugendcoaching

“Shansa ime për
të ardhmen”

Kjo masë financohet nga burimet
e Fondit Social Evropian.
NEBA është një iniciativë e
Sozialministeriumservice.

neba.at/jugendcoaching

SI ZHVILLOHET
TRAJNIMI I TË RINJËVE?

Trajnimi i të rinjëve mund të zhvillohet në tri
shkallë. Kohëzgjatja e këshillimit varet nga
pyetjet tua. Është e mundur që të
përfshihen në konsultime edhe prindërit
Tuaj ose persona të rëndësishëm të
referimit.

Niveli 1 – Biseda e parë

PSE
TRAJNIMI I TË RINJËVE?
Ti je në moshën 15 vjeçare dhe ke shumë
pyetje …

> A duhet unë të shkoj mëtutje në shkollë
ose të bëj një zanat?
> Cili zanat më intereson
mua?
> Ku kam nevojë për përkrahje?
Trajnimi për të rinjtë mund të të ndihmojë
për të gjetur përgjigje ndaj pyetjeve të
këtilla.

… GJITHËSESI IA
VLEN TA PROVOSH

ÇFARË ËSHTË
TRAJNIMI I TË RINJËVE?

Trajnimi i të rinjëve është një ofrët për nxitje
për të rinjtë në fund të obligimit shkollor,
përkatësisht pas daljes nga shkolla
> Ti i njofton aftësitë e tua personale.
> Ti zbulon interesat e tua profesionale.
> Ti merr informata për shkollat e
mëtutjeshme të mundshme.

... TRAJNIMI PËR TË RINJTË ËSHTË
FALAS DHE VULLNETAR

Këtu do të marrish informata të
përgjithshme Nëse ti ke nevojë për më
tepër mbështetje, mund të këshillohesh në
nivelin e 2 ose të 3 mëtutje.

Niveli 2 – Konsultime
Në këtë nivel ka diç më tepër kohë, për të
sqaruar pyetjet në vijim:
> A dëshiron ti edhe mëtej të shkosh në
shkollë?
> Cili zanat të intereson ty?
> A ekzistojnë sende që ta vështirësojnë
jetën ose punën?

Niveli 3 – Shoqërimi
Ky nivel mund të zgjas deri në një vit.
> Ti mund të bësh përvoja praktike në
botën e punës dhe
> Ti do të marrish një raport me
rekomandimet për ardhmërinë tënde.

