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„Gelecek 
  fırsatım”

GELECEK 
EGZERSİZİ

… DAHA ÇOK FIRSAT
 DAHA FAZLA GELECEK

Gençlere koçluk hizmeti 
geleceğe hazırlar.

Güçlü yanların neler? 

Okula devam etmek mümkün mü yoksa 

hedef meslek eğitimi yapmak mı?

Gençlere koçluk hizmeti rehberleri, bu konularda 

eğitim görmüş olmakla kalmayıp, bu sorulara 

doğru cevapları verme uzmanlığına da sahiplerdir. 

Böylelikle de hayatının yeni dönemine başarılı bir 

şekilde başlama şansını arttırmakta da.

Gençlere koçluk hizmeti rehberleri, okullarla, 

İş ve İşçi Bulma Kurumu (AMS) ile veya ekonomi 

ve iş dünyasından diğer kuruluşlarla bağlantılara 

sahiplerdir.

Ayrıntılı bilgiyi ve gençlere koçluk hizmeti sunan 

tüm kurumları broşürde veya internette şu 

adresten bulabilirsin:

 www.neba.at/jugendcoaching ¥

Başarılar!

TRK

Teşvik eden:



… HER HALÜKARDA
 DENEMEYE DEĞER

PEKİ ŞİMDİ 

NE YAPACAĞIM?
Mutlu bir hayatın perspektiflerle, vizyonlarla ilgisi 

vardır. Okula mı devam? Ne tür bir iş? Neye gerçek-

ten ilgi duyuyorum? Neleri iyi yapabiliyorum, 

nerede desteğe ihtiyacım var?

Tam da şimdi hayat cevaplardan daha çok soru 

işaretleriyle dolu. Pek de hoş değil bu. Ve cevap 

olabilenler ise, favorilerin arasında değil.

Net olan bir şey var ki; o da, kariyere start 

verebilmek için bir ağa ihtiyaç var. Özellikle de işler 

yolunda gitmiyorsa. İşbirliği şart. İster okula devam, 

isterse meslek seçimi olsun.

PEKİ BU NASIL
İŞLİYOR?
„Ön görüşme“ adı verilen görüşme, gençlere koçluk 

hizmetinden neler beklenebileceği, bunun ne 

kadar süreceği ve senin yapman gerekenler 

hakkında sana genel bir bakış kazandırır.

Gençlere koçluk hizmetinden yararlanmaya 

hazırsan – her şey gönüllülük bazında ve ücretsiz 

olmak üzere –, o takdirde bir rehberle somut bir 

randevu kararlaştırılır. Gençlere koçluk hizmetine 

katılım için ebeveynlerinin bir onay beyanı 

imzalamaları gereklidir. Bu randevuda birbirinizi 

daha yakından tanıyacak, senin hangi alanlarda 

desteğe ihtiyacın olduğu belirlenecek ve 2. veya 3. 

kademe destek alıp almayacağın belirlenecektir.

2. kademede mesleki yönelime ilişkin detaylı bir 

danışmanlık hizmeti verilmekte olup, ama aynı 

zamanda da „yolculuğun“ nereye olacağına ilişkin 

karar vermene yardımcı olunacaktır – çıraklık mı 

veya okul mu, yoksa kişisel sorunların için bir takım 

çözümlere mi ihtiyacın var?

3. kademede rehberinle beraber güçlü yanlarının 

ve yeteneklerinin neler olduğunu belirleyeceksin, 

iş dünyasında pratik tecrübeler edineceksin, okul 

veya ilgi duyduğun projelerde deneme günleri 

geçireceksin ve kendin ve gelecekten ne 

beklediğin hakkında düşünmeye yeterli zamanın 

olacak. 

Gençlere koçluk hizmeti toplam 1 yıla kadar 

sürebilecek. Bunun bitiminde bir değerlendirme 

raporu, yani geleceğine ilişkin somut tavsiyeler 

içeren gençlere koçluk hizmeti dosyasını alacaksın. 

Yeniden desteğe ihtiyacın olduğunda, istediğin 

zaman gençlere koçluk hizmetinden tekrar 

yararlanabilirsin. ¥

İster derslerde zorlanma, ister evde sorunlar, isterse 

de sosyal çevre eksikliği – bunu değiştirmek 

mümkün. Yardım kabul etmek genelde pek kolay 

değildir, ama buna hazırsan ve geleceğini bir fırsat 

olarak görüyorsan, gençlere koçluk hizmeti sana 

yardımcı olabilir.

Bu hizmetten iki türlü yararlanabilirsin: Okulda 

gençlere koçluk hizmetini bilen öğretmenlerin var 

veya yakınında bulunan ve gençlere koçluk hizmeti 

veren bir kuruma doğrudan başvurabilirsin. ¥


