CUM VĂ ÎNSCRIEŢI
LA ŞCOALA
PROFESIONALĂ?

Premisa pentru participarea la şcoala profesională este absolvirea unei instruiri pentru
tineri şi înregistrarea la Forţele de muncă.
Datele de contact ale consilierilor pentru
instruirea pentru tineri şi şcoala profesională
se găsesc la www.neba.at

CE URMEAZĂ?

RUM

După şcoala profesională puteţi
> să urmaţi un curs/o formare profesională
de integrare într-o companie sau în cadrul
formării profesionale în afara companiei,
> să urmaţi o şcoală secundară,
> să participaţi la un program de calificare al
Forţelor de muncă sau al instituţiilor de
educaţie.
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„Pregatim tinerii
pentru instruire”

… TRAINING PENTRU
VIITORUL DVS
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CUM SE
DESFĂŞOARĂ ŞCOALA
PROFESIONALĂ?

Şcoala profesională constă din patru piloni:

Module de training
Există module de trening cu următoarele
subiecte:
> activare (iniţiere)
> exersare (training, orientare
profesională, …)
> specializare (pentru formarea dvs.
profesională specifică)

DE CE ŞCOALA
PROFESIONALĂ?

> Aveţi 15 ani sau mai mult şi căutaţi
„instruirea” ideală?
> Doriţi să acumulaţi competenţele necesare
în acest scop?
Şcoala profesională vă poate ajuta să faceţi
următorul pas ideal pentru dvs. în instruire.
Puteţi rămâne până la un an în cadrul şcolii
profesionale.

… OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE
PENTRU MATURITATEA DVS.
PROFESIONALĂ

CE ESTE ŞCOALA
PROFESIONALĂ?

Şcoala profesională este o ofertă pentru
adolescenţi şi adulţii tineri, după terminarea
studiilor obligatorii, care caută îndrumare
pentru instruirea lor şcolară sau profesională
viitoare.
Şcoala profesională vă instruieşte cu privire
la
> comportamentul la lucru (capacitatea de
concentrare, atenţia, punctualitatea,
independenţa, …)
> comportamentul faţă de alte persoane
(conduita, aspectul, reacţia faţă de critici şi
conflicte, …)
> maturitatea alegerii profesiei (evaluarea
propriilor capacităţi)

… ŞCOALA PROFESIONALĂ ESTE
GRATUITĂ ŞI FACULTATIVĂ

Consiliere
Consilierul dvs. vă asistă pe întreaga durată a
şcolii profesionale şi:
> discută cu dvs. la 3 luni despre progresele
realizate de dvs.
> vă consiliază la cursurile pentru testarea
profesională în întreprinderi

Atelier de învăţare
Aici puteţi să vă antrenaţi optim competenţele
necesare pentru următorul pas de instruire.

Activităţi sportive
Sportul şi mişcarea au un rol important în
şcoala profesională şi sunt oferite la diferite
niveluri de performanţă.
La sfârşit vi se predă o hartă a viitorului cu
şcoala profesională.

