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PR AK TIK VEJEN TIL UDDANNEL SE

Til dig, der vil vælge uddannelse
rigtigt... første gang
Er du ung, og har du fokus på en eller
flere uddannelser, eller ved du bare, at
du gerne vil arbejde inden for et felt,
men ikke har truffet det endelige valg af
branche. Eksemplet kunne være; jeg vil
gerne arbejde med mad, men jeg ved
ikke, om jeg skal være bager, konditor,
ernæringsassistent eller gastronom.
Har du brug for hjælp til at vælge og
blive afklaret i forhold til uddannelse,
kan forløbet Praktikvejen til uddannelse
på ZBC være noget for dig.
Du får mulighed for at blive klædt på
til valg af uddannelse, får fokus på dine
personlige kompetencer samt mulighed for at prøve en eller flere uddannelser af, enten via praktik på selve uddannelsen eller i en virksomhed.

På den måde bruger du ikke dine klip
på en uddannelse, som efterfølgende
viser sig ikke at være noget for dig.
Hvad indeholder forløbet
Praktikvejen til uddannelse?
De første 14 dage er du dagligt på en
erhvervsskole, hvor du er sammen med
andre unge. Du vil blive præsenteret
for mange uddannelser, få lavet en
ansøgning og et CV, som du kan bruge
til at søge både praktikker og job, når
du er færdig uddannet. Du får hjælp til
at tilmelde dig uddannelse, og hvis der
kræves noget inden tilmelding, hjælper
vi dig med at blive tilmeldt f.eks. optagelsesprøve eller de fag du evt. står og
mangler, inden du kan komme ind på
uddannelsen.

ZBC - 14 dage
Fokus på udd. valg
Personlig udvikling
Ansøgning og CV
Afsluttes med en
plan på de praktikker
der skal afprøves

Praktik

ZBC - 1 dag

*

Evaluering på ZBC
og ny praktik etableres eller uddannelse
tilmeldes

Praktik

Uddannelse

*

Når du er startet
på uddannelse har
du mulighed for at
beholde din vejleder
i en periode til at
støtte dig.

Praktikker på skoler eller virksomheder, som giver mulighed for rette uddannelsesvalg.
Praktikkerne varer fra 2 – 4 uger. Vejleder støtter i perioden

Når du er i praktik, vil en vejleder, som
du har mødt de første 14 dage, jævnligt
følge op, så du har en at støtte dig til
og få vejledning fra, hvis du støder på
udfordringer eller har spørgsmål under
forløbet.
Vejlederen vil også løbende mødes
med lærer eller virksomhedsleder og
høre, hvordan du klarer dig, så du får
den bedste hjælp og evaluering på din
indsats.
Hvad får jeg ud af forløbet
Forløbet indeholder kortere eller længerevarende praktikker på uddannelsesinstitutioner og i virksomheder i et tæt
samarbejde. Her får du mulighed for at
afprøve forskellige uddannelsesretninger og få praktisk erfaring.

Forløbet skal sikre, at du tilbydes en
bred vifte af muligheder, hvorved dine
ressourcer og ønsker matches bedst
muligt.
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