KAKO PRIDEŠ DO
JUGENDCOACHINGA?
> … obrni se na svoje učitelje/učiteljice ali
> … pa se obrni neposredno na svetovalca/
svetovalko za Jugendcoaching. Kontaktne
podatke najdeš na
www.neba.at/jugendcoaching/jugend
coaching-anbieterinnen

KAJ SLEDI
ZATEM?

SLO

Rezultat Jugendcoachinga je lahko tvoj
vstop v izobraževanje ali poklicno življenje.
Tvoj svetovalec/svetovalka te lahko
spremlja pri prvem razgovoru ali pa te
informira o drugih ponudbah podpore v
okviru mreže NEBA oz. drugih ustanov in
zavodov.
Če ponovno potrebuješ podporo, se lahko
kadarkoli ponovno vrneš v Jugendcoaching.

neba.at/jugendcoaching
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KAKO POTEKA
JUGENDCOACHING?
Jugendcoaching lahko poteka v treh
stopnjah. Trajanje svetovanja je odvisno od
tvojih vprašanj. V svetovanje so lahko
vključeni tudi tvoji starši ali pomembne
osebe.

0. stopnja – izobraževanje do 18. leta:
Tukaj dobiš informacije in podporo v zvezi z
izpolnjevanjem dolžnosti izobraževanja.

1. stopnja – prvi razgovor:

ZAKAJ
JUGENDCOACHING?

KAJ JE
JUGENDCOACHING?

Star si 14 ali več in imaš veliko vprašanj …

Jugendcoaching je ponudba podpore za
mladostnike/mladostnice ob koncu
njihovega obveznega šolanja oz. ob izstopu iz
šole, da lažje

> Kako lahko izpolnim dolžnost
izobraževanja?
> Naj grem naprej v šolo ali naj se izučim za
poklic?
> Kateri poklic je zanimiv zame?
> Kje potrebujem podporo?
Jugendcoaching ti lahko pomaga poiskati
odgovore na takšna vprašanja.

… NA VSAK NAČIN JE
VREDNO POSKUSITI

> spoznaš svoje osebne sposobnosti,
> najdeš svoje poklicne interese,
> dobiš informacije o možnih drugih šolah.

… JUGENDCOACHING JE
BREZPLAČEN IN PROSTOVOLJEN

Tukaj dobiš splošne informacije. Če
potrebuješ več podpore, lahko dobiš
dodatno pomoč v 2. ali 3. stopnji.

2. stopnja – svetovanje:
V tej stopnji je na voljo več časa, da razčistiš
naslednja vprašanja:
> Ali želiš nadaljevati šolanje?
> Kateri poklic te zanima?
> Ali obstajajo stvari, ki otežujejo učenje ali
delo?

3. stopnja – spremljanje:
Ta stopnja lahko traja do največ enega leta.
> Pridobiš lahko praktične izkušnje v svetu
dela,
> dobiš pa tudi poročilo s priporočili za tvojo
prihodnost.

