
 

  

 

Otvoritvena konferenca projekta in okrogla miza / 

Nyitó konferencia és kerekasztal megbeszélés 

 

Prvi dan Festivala inovativnosti, Znanosti in Ustvarjalnosti mladih – IZUM, 27.11.2019 je  
potekala tudi otvoritvena konferenca projekta Dual Transfer – Dobre prakse in 
institucionalno sodelovanje pri usklajevanju poklicnega izobraževanja ter okrogla miza na 
temo vajeništva. / Az ifjúság innovációs, tudományos és kreativitási fesztiváljának – IZUM – 
első napján, 2019. november 27-én a volt a DUAL Transfer – Jó gyakorlatok és intézményi 
együttműködés a szakképzés koordinációjában projekt nyitó konferenciája, valamint a 
kerekasztal begbeszélés a gyakornoki rendszerről.  

 

Namen projekta je zagotoviti uvedbo vajeniškega sistema izobraževanja ter zainteresirati 
mlade za takšo obliko poklicnega izobraževanja. Projektno partnerstvo predstavlja pet 
partnerjev, Pomurska gospodarska zbornica, kot vodilni partner, Trgovinska in industrijska 
zbornica županije Zala, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Trgovinska in 
industrijska zbornica Železne županije ter Razvojni center Murska Sobota. Na otvoritveni 
konferenci je zbrane najprej nagovoril direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah, 
ki je poudaril pomen povezovanja gospodarstva z izobraževalnimi ustanovami in dejstvo, da 
si podjetja vajeniškega sistema izobraževanja želijo in je zato projekt več kot dobrodošel. V 
nadaljevanju je sistem vajeništva v Sloveniji prestavila Andreja Sever z Gospodarske zbornice 
Slovenije, Eszter Szuklics s Trgovinske in industrijske zbornice Železne županije pa je 
spregovorila o dualnem izobraževanju na Madžarskem. / A projekt célja a gyakornoki 
rendszer bevezetése és a fiatalokat érdekeltté tenni az ilyen szakképzési forma iránt. A 
projektpartnerség 5 partnerből áll, a Muravidéki Gazdasági Kamara, a vezető partner, a Zala 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Muraszombati Területi Kézműves Kamara, a Vas 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Muraszombati Fejlesztési Központ. A nyitó 
konferencián a Muravidéki Gazdasági Kamara igazgatója, Grah Robert hangsúlyozta a 
gazdaság és az oktatási intézmények közötti összekapcsolódás fontosságát, valamint azt a 
tényt, hogy a vállalkozásoknál a gyakornoki rendszer keresett, ezért a projekt nagyon fontos. 
Utána Sever Andreja a Szlovén Gazdasági Kamarától bemutatta a szlovén gyakornoki 
rendszert, Szuklics Eszter a Vas megye Kereskedelmi és Iparkamarától pedig a magyarországi 
duális oktatásról beszélt. 



 

  

 

Po otvoritveni konferenci pa so na okrogli mizi svoja mnenja o vajeniškem načinu poklicnega 
tehničnega izobraževanja, predstavili zanimivi sogovorniki. Andreja Sever je poudarila 
pomembnost vključenosti mladih v delovni proces ter izpostavila prednosti za mlade, ki so 
vključeni v sistem vajeništva. Gregor Senekovič, direktor druže Var d.o.o. je predstavil 
izkušnjo z vajencem v njihovem podjetju in opozoril na pozitivne strani vključenosti vajenca v 
delovni proces. Mladi v času vajeništva družbo dobro spoznajo, podjetje pa lahko vajenca 
oblikuje v odgovornega zaposlenega. Mag. Metka Svetec Šooš iz družbe Arcont d.d. pa je 
izpostavila predvsem dejstvo, da so podjetja pripravljena sprejeti vajence, toda, glede 
njihovih potreb, jim morajo prisluhniti tudi pristojne institucije. V Pomurju so v sistem 
vajeništva vključeni dijaki na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci in Katarina Kranjec 
iz družbe Sava turizem d.d. je opomnila na pomanjkanje kadra v gostinstvu, hotelirstvu in 
turizmu, kar podjetja rešujejo z najemom tujih delavcev. Mlade je zato treba vzpodbuditi, da 
bodo sistem vajeništva tudi izkoristili in vajeniška mesta zapolnili. Pri tem pa je pomembno 
tudi to, da mladi podjetja in delovne procese spoznajo, je dodala Simona Kovač, Elrad 
International d.o.o., kar je najlažje prav preko sistema vajeništva. In, kot je povzela Sanja 
Miljuš Herman, Akademija Pomgrad, si bo potrebno prizadevati, da otroci v podjetja pridejo, 
spoznajo delovne procese in tako postanejo del družbe, nenazadnje v podjetje prinesejo nek 
nov pogled, novo svežino, ob izkušnji starejšega mojstra, pa lahko to znanje najbolje 
prenesejo v svoje delo. /  

A nyitókonferencia után néhány érdekes beszélgetőpartner a kerekasztalon bemutatta 
véleményét a szakmai műszaki oktatás gyakornoki képzéséről.Sever Andrea hangsúlyozta a 
fiatalok bevonásának fontosságát a munkafolyamatban, és kiemelte a tanulószerződéses 
gyakorlati rendszerben részt vevő fiatalok előnyeit. Senekovič Gregor, a Var d.o.o. igazgatója 
bemutatta a tapasztalatait a gyakornokkal vállalkozásuknál, és kiemelte a gyakornokok 
munkafolyamatba való bevonásának pozitív eredményeit. A fiatalok mint gyakornokok jól 
megismerik a vállalkozást, amely felelős alkalmazottat képez a gyakornokokból. Mag. Svetec 
Šooš Metka, Arcont d.d. hangsúlyozta azt a tényt, hogy a vállalkozások hajlandóak befogadni 
a gyakornokokat, de szükségleteik tekintetében az illetékes intézményeknek is meg kell 
hallgatniuk őket. Muravidéken a Radenci Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Középiskola 
tanulói részt vesznek a tanulószerződéses gyakornoki rendszerben és Kranjec Katarina, Sava 
turizem d.d. emlékeztette, hogy a vendéglátásnál, szállodákban és idegenforgalom 
iparágánál munkaerő hiány van, amelyet a vállalkozások külföldi munkavállalókkal pótolnak. 
Ezért a fiatalokat ösztönözni kell arra, hogy éljenek a tanulószerződéses gyakornoki képzési 
rendszer előnyeivel és töltsék be a tanulószerződéses gyakornoki képzéses helyeket. A 
fiatalok számára is fontos, hogy megismerjék a vállalkozásokat és a munkafolyamatokat - 
tette hozzá Kovač Simona, az Elrad International d.o.o. munkatársa és ez legegyszerűbb a 
tanulószerződéses gyakornoki képzésen keresztül. És amint azt Miljus Herman Sanja, 
Pomgrad Akadémia, összefoglalta arra kell törekedni, hogy a gyermekek a vállalkozásba 
jussanak, megismerjék a munkafolyamatokat, és így a társadalom részévé váljanak, nem 
utolsósorban azért, hogy új nézetet teremtsenek a társaságnak, új frissességet és egy 
idősebb mester tapasztalatát belefűzhessék a tudásukba és munkájukba. 

 

 

 



 

  

 

 
 

Kot so se še strinjali sogovorniki, je projekt Dual transfer tako več kot dobrodošel v smeri 
približevanja vajeniškega sistema izobraževanja otrokom, staršem, pa tudi izobraževalnim 
ustanovam, oziroma svetovalnim delavcem, ki se ukvarjajo s poklicnim usmerjanjem mladih. 
Projekt Dual transfer sicer traja do konca avgusta 2022, bodo pa v njegovem okviru sistem 
vajeništva predstavljali tudi na osnovnih šolah v Pomurju, prvič že v začetku decembra na 
Osnovni šoli v Gornji Radgoni. / A beszélgetőpartnerek egyetértettek abban, hogy a Dual 
transfer nagyon jó abból a a szempontból, hogy a gyaroknoki képzést közeleb hozza a 
tanulókhoz, a szülőkhöz, valamint a fiatalok szakképzésében részt vevő oktatási 
intézményekhez vagyis tanácsadókhoz. A Dual transfer projekt 2022. augusztus végéig tart 
és ennek keretében a gyakornoki rendszert a muravidéki általános iskoláiban is bemutatják, 
először már december elején a Gornja Radgona Általános Iskolában. 
 

 
 

Projekt "DUAL TRANSFER" je sofinanciran s strani Evropske unije, Evropskega sklada za 
regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-
2020, v višini 341.845,59 € ESRR sredstev. Skupni stroški projekta pa znašajo 402.171,30 €. / 
A Projekt DUAL TRANSFER az Európai Unió, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
támogatásával, az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014 – 
2020 keretében valósult meg. A projekt összes elszámolható költsége 402.171,30€, az ERFA 
támogatás összege 341.845,59 €. 


