JUGENDCOACHING’E
NASIL ULAŞILIR?
> … Öğretmenine başvur veya
> … doğrudan gençlik antrenörlüğü
danışmanına ulaş. İletişim bilgilerini
internetteki www.neba.at/jugendcoaching/
jugendcoaching-anbieterinnen
sayfasında bulabilirsin.

SONRA
NE GELİYOR?

TR

Gençlik antrenörlüğünün sonucu bir eğitime
veya meslek yaşamına girişin olabilir.
Danışmanın sana NEBA ağı ya da başka
organizasyonların ve kurumların diğer
destekleme programları hakkında bilgi
verebilir.
Tekrar desteğe ihtiyacın olduğunda istediğin
zaman gençlik antrenörlüğüne geri
gelebilirsin.

neba.at/jugendcoaching

„Gelecek için
daha fazla şans”

… DAHA FAZLA ŞANS,
DAHA FAZLA GELECEK
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JUGENDCOACHING
SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Jugendcoaching 3 kademede ilerleyebilir.
Danışmanlık süresi senin sorularına bağlıdır.
Danışmanlık görüşmesine ebeveynlerin
veya önemli saydığın kişiler de dâhil
edilebilir.

Kademe 0 - 18 yaşına kadar eğitim
Burada eğitim zorunluluğunu yerine
getirmeye yönelik bilgiler ve destek alırsın.

Kademe 1 - İlk görüşme

NEDEN
JUGENDCOACHING?

JUGENDCOACHING
NEDİR?

14 yaşındasın veya daha büyüksün ve aklında
birçok soru var ...

Gençlik antrenörlüğü, zorunlu eğitimini
tamamlamak üzere olan veya okulu bitirmiş
gençler, aynı zamanda eğitim zorunluluğunu
yerine getirmek için bir destek programıdır

> Eğitim zorunluluğunu nasıl yerine
getirebilirim?
> Okula gitmeye devam mı edeyim, yoksa bir
çıraklık eğitimi mi alayım?
> Hangi mesleğe ilgi duyuyorum?
> Nerede desteğe ihtiyacım var?
Gençlik antrenörlüğü bu tip sorulara cevap
bulmanda sana yardım edebilir.

… HER HALÜKÂRDA
DENEMEYE DEĞER

> Kişisel becerilerini öğrenirsin.
> Mesleki ilgi alanını keşfedersin.
> Olası başka okullar veya meslek eğitimleri
hakkında bilgi alırsın.

… JUGENDCOACHING ÜCRETSİZDİR
VE GÖNÜLLÜ YAPILIR

Burada sana genel bilgiler verilecek.
Daha fazla desteğe ihtiyacın varsa, 2. veya 3.
kademede daha fazla bilgi alabilirsin.

Kademe 2 – Danışmanlık
Bu kademede aşağıdaki soruları açıklığa
kavuşturmak için biraz daha fazla zamanın
olacaktır:
> Okula gitmeye devam etmek istiyor
musun?
> Hangi mesleğe ilgi duyuyorsun?
> Sana öğrenmeyi veya çalışmayı zorlaştıran
şeyler var mı?

Kademe 3 – Refakat
Bu kademe bir sene kadar sürebilir.
> İş dünyasıyla ilgili pratik tecrübeler
edinebilirsin ve
> geleceğin için tavsiyelerin bulunduğu bir
rapor alacaksın.

