HOGYAN KERÜLHET BE A
TERMELŐISKOLÁBA?

A termelőiskolában való részvétel előfeltétele
egy befejezett ifjúsági coaching, valamint a
jelentkezés Ausztria Munkaerőpiaci Szolgálatánál (AMS).
Az ifjúsági coaching és a termelőiskola
tanácsadóinak elérhetősége megtalálható a
www.neba.at címen.

MI LESZ
AZUTÁN?

UNG

A termelőiskola befejezése után ezek a
lehetőségek nyílnak meg Ön előtt:
> szakmát tanulhat/integratív szakmai
képzésen részesülhet egy vállalatnál, vagy
részt vehet az üzemközi szakképzésen
(überbetriebliche Berufsausbildung).
> folytathatja tanulmányait a középfokú
oktatásban (weiterführende Schule),
> részt vehet az AMS, vagy különböző
oktatási intézmények képzéseiben.

neba.at/produktionsschule

„Felkészítjük a
fiatalokat a képzésre”

… TRÉNING
A JÖVŐÉRT
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Ez az intézkedés az Európai Szociális
Alap eszközeiből kerül finanszírozásra.
A NEBA a
egyik kezdeményezése.

neba.at/produktionsschule

MI TÖRTÉNIK A
TERMELŐISKOLÁBAN?

A termelőiskola négy pillérre támaszkodik:

Tréningmodulok
Tréningmodulok a következő súlypontok
köré csoportosulnak:
> Aktiválás (segítségnyújtás az elinduláshoz)
> Gyakorlat (tréning, szakmai orientáció, …)
> Szakosodás (az ön specifikus szakképzése
irányában)

Coaching

MIÉRT A
TERMELŐISKOLA?

MI A
TERMELŐISKOLA?

A termelőiskola segíthet Önnek abban, hogy
megtehesse a képzés terén az Ön számára
ideális következő lépést.

A termelőiskolában Ön begyakorolhatja

> Ön 15 éves, vagy annál idősebb, és keresi
az Ön számára ideális képzést?
> Formába szeretné hozni az ahhoz
szükséges készségeit és képességeit?

Ön összesen egy évet tölthet a termelőiskolában.

… A SZAKMAI ÉRETTSÉG
KIBONTAKOZTATÁSÁNAK ESÉLYE

A termelőiskola azokat a már nem tanköteles
fiatalokat és fiatal felnőtteket szólítja meg,
akik támogatást keresnek a további iskolai és
szakmai képzésükhöz.
> a munkához szükséges magatartást
(koncentrációképesség, gondosság,
pontosság, önállóság, …)
> a más emberekkel szembeni magatartást
(viselkedés, külső megjelenés, a kritika és a
konfliktusok kezelése, …)
> támogatásban részesül
szakmaválasztáshoz szükséges érettség
eléréséhez (saját képességek felmérése).

… A TERMELŐISKOLA INGYENES
ÉS ÖNKÉNTES ALAPÚ

Oktatója mindvégig figyelemmel kíséri az
Ön fejlődését a termelőiskolában töltött idő
alatt, és:
> háromhavonta megbeszéli Önnel
előrehaladását
> támogatja Önt a tanfolyamokon,
amelyeken gazdasági vállalati
körülmények között próbálhatja ki
szakmáját.

Tudásműhely
Itt optimálisan begyakorolhatja a képzése
következő lépéséhez szükséges készségeket
és képességeket.

Sporttevékenységek
A termelőiskolában tekintélyes szerep jut a
sportnak és a mozgásnak; a kínálatban
különböző követelményszintű sportlehetőségek szerepelnek.
A résztvevők a végén kézhez kapják termelőiskolai jövő-mappájukat.

