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HOGYAN JUTHATSZ
KAMASZ-TANÁCSADÁSHOZ?

> … fordulj a tanárodhoz vagy
> … lépj közvetlenül kapcsolatba a
kamasz-tanácsadóval – az elérési
információkat a következő weblapon
találhatod: www.neba.at/
jugendcoaching/anbieterinnen

MI JÖN
EZUTÁN?
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A kamasz-tanácsadás eredményeként
beléphetsz a munka világába. A tanácsadó
elkísérhet az első állásinterjúra. Vagy
információkat nyújthat a NEBA-hálózat, ill.
más szervezetek és intézmények támogatást
nyújtó ajánlatairól.
A kamasz-tanácsadás bármikor újra elérhető
számodra, ha további támogatást igényelsz.

… TÖBB ESÉLY
TÖBB JÖVŐ
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HOGYAN MŰKÖDIK A
KAMASZ-TANÁCSADÁS?

A kamasz-tanácsadás 3 szinten történhet. A
tanácsadás időtartama a kérdéseidtől függ.
A szüleid vagy más fontos személyek is
bevonhatók a tanácsadásba.

1. szint – Az első beszélgetés
Itt általános információkat kapsz. Ha több
támogatásra van szükséged, akkor a 2. és 3.
szinten további gondoskodást kaphatsz.

2. szint – Tanácsadás
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MIÉRT PONT
KAMASZ-TANÁCSADÁS?
15 éves, esetleg idősebb vagy és sok a
kérdésed...

> Tanuljak tovább vagy tanuljak szakmát?
> Melyik foglalkozás érdekel engem?
> Miben van szükségem támogatásra?
A kamasz-tanácsadás segít Neked az ilyen
jellegű kérdések megválaszolásában.

… EGY PRÓBÁT
MINDENKÉPPEN MEGÉR

MI A
KAMASZ-TANÁCSADÁS?

A kamasz-tanácsadás olyan fiataloknak szól,
akik a kötelező iskolai éveik végén, ill. az
iskola elhagyása után járnak.
> Megismered az egyéni képességeidet.
> Megismered a szakmai érdekeltségeidet.
> Információkat kapsz a továbbtanulásról.

… A KAMASZ-TANÁCSADÁS
INGYENES ÉS ÖNKÉNTES

Ezen a szinten kicsit több idő van a következő
kérdések megválaszolására:
> Szeretnél tovább tanulni?
> Melyik foglalkozás érdekel Téged?
> Vannak olyan dolgok, amelyek
megnehezítik a tanulást vagy a munkát?

3. szint – Tanácsadás
Ez a szint, akár egy évet is igénybe vehet.
> Gyakorlati tapasztalatokat szerezhetsz
munkakörnyezetben és
> kiértékelést kapsz javaslatokkal a jövődet
illetően.

