KAKO SE LAHKO
UDELEŽITE
PRODUKCIJSKE ŠOLE?

Pogoj za udeležbo na produkcijski šoli je
usposobljen inštruktor za mlade ter prijava
na zavodu za zaposlovanje.
Kontaktne podatke za šolo inštruktorjev/-ic
mladih in za svetovalce/-ke produkcijske šole
najdete na naslovu www.neba.at.

KAJ PRIDE
POTEM?

SLO

Po produkcijski šoli lahko:
> opravite pripravništvo/integrativno
poklicno usposabljanje v kakšnem podjetju
ali pa medpodjetno usposabljanje,
> se odločite za nadaljevanje izobraževanja,
> se udeležite kvalifikacijskih ukrepov zavoda
za zaposlovanje ali katere izmed
izobraževalnih ustanov.

neba.at/produktionsschule

»Mi usposobimo mlade
za izobraževanje«

… VADBA ZA
PRIHODNOST

Kolofon
Medijski lastnik in izdajatelj:
Sozialminsteriumservice-a,
Babenbergerstraße 5, 1010 Dunaj, Avstrija
Zasnova in oblikovanje: CM Creative
Uredništvo: CM Creative
Fotografije: Shutterstock

Ta ukrep se financira iz sredstev
Evropskega socialnega sklada.
NNEBA je inicijativa
Sozialminsteriumservice-a.
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KAKŠEN JE POTEK
PRODUKCIJSKE ŠOLE?
Produkcijsko šolo sestavljajo štirje stebri:

Moduli priprav
Es gibt Trainingsmodule mit
den Schwerpunkten:
> aktiviranju (pomoč ob vstopu),
> vaji (trening, poklicna orientacija, ...),
> specializaciji (za vašo specifično
izobrazbo).

Vodenje

ZAKAJ
PRODUKCIJSKA ŠOLA?

> Ste stari 15 let ali več in iščete idealno
»izobrazbo«?
> Želite s treningom pridobiti za to potrebno
znanje?
Produkcijska šola vam lahko pomaga pri
naslednjem koraku do vaše idealne izobrazbe.
V produkcijski šoli lahko ostanete tudi do eno
leto.

… RAZVOJNE MOŽNOSTI ZA
VAŠO POKLICNO ZRELOST

KAJ JE
PRODUKCIJSKA ŠOLA?

Produkcijska šola je ponudba za mladostnike
in mlade po zaključku obveznega šolanja in
spodbuda pri izbiri njihovega nadaljnjega
šolskega ali poklicnega izobraževanja.
Produkcijska šola vas pripravlja
> na obnašanje pri delu (koncentracijska
sposobnost, natančnost, točnost,
samostojnost, ...),
> na odnos do drugih ljudi (vedenje, zunanji
videz, ravnanje v primeru kritike in v
konfliktnih situacijah, ...),
> na zrelost pri izbiri poklica (ocenitev lastnih
sposobnosti).

… PRODUKCIJSKA ŠOLA JE
BREZPLAČNA IN PROSTOVOLJNA

Vaš vodja vas spremlja ves čas trajanja
produkcijske šole in:
> se vsake 3 mesece z vami pogovori o
vašem napredku,
> vas spremlja pri učenju za poklicno
testiranje v raznih podjetjih.

Delavnica znanja
Pri tem koraku optimalno pridobivate
potrebno znanje za vaš naslednji korak na
poti izobraževanja.

Športne dejavnosti
Produkcijska šola poudarja pomen športa in
razgibavanja, zato je tudi ponudba prilagojena različnim nivojem zahtevnosti.
Ob zaključku produkcijske šole prejmete
mapo za vašo prihodnost.¡

