
 

  

 

Ogled dobrih praks v podjetjih Virs in Ocean Orchids / 

Bevált gyakorlatok megtekintése a Virs és Ocean Orchids vállalkozásoknál 
 

Pomurska gospodarska zbornica je 18.3.2022 organizirala tretji ogled dobrih praks v okviru projekta za 
učence 9. razredov Dvojezične osnovne šole I Lendava. Na ogled smo povabili tudi  učitelje in 
svetovalne delavce. Ogleda se je udeležilo 45 oseb. / 2022 márius 18-án szervezte meg a Muravidéki 
Gazdasági a harmadik bevált gyakorlatok megtekintését a projekt keretében az 1. sz. Lendvai Kétnyelvű 
általános Iskola 9. osztályos tanulói számára. A bemutatásra meghívtuk a tanárokat és a tanácsadókat 
is. 45 fő vett részt a bemutatón. 

  

Razdelili so se v dve skupini. Ena skupina je najprej obiskala podjetje Virs d.o.o., kjer so si po kratki, 
zanimivi predstavitvi, ogledali še proizvodnjo v delavnici. Predavatelji so poudarili, da zaposlujejo 
predvsem kader s tehnično izobrazbo. Nato pa smo si ogledali še podjetje Ocean Orchids d.o.o., kjer 
pa je direktor družbe poudaril, da je eno izmed ključnih kompetenc dobro poznavanje čim več tujih 
jezikov. Druga skupine pa je najprej obiskala Ocean Orchids, nato pa Virs. Nato pa sta se skupini združili 
in smo si ogledali še Dvojezično srednjo šolo Lendava, ki je za nas pripravila zanimive predstavitve šole 
in šolskih programov. Udeleženci ogleda dobrih praks so bili nad predstavitvami vidno navdušeni. / Két 
csoportot hoztunk létre. Az egyik csoport először a Virs d.o.o. vállakozást látogatta meg, ahol egy rövid, 
érdekes előadás után a műhelyben is megtekintették a produkciót. Az előadók ott hangsúlyozták, hogy 
elsősorban műszaki végzettségű munkatársakat alkalmaznak. Majd ellátogattunk az Ocean Orchids 
d.o.o. céghez, ahol a vállalkozás igazgatója kiemelte, hogy az egyik kulcskompetencia a minél több 
idegen nyelv jó ismerete. A másik csoport azonban először az Ocean Orchids-t, majd a Virs-t látogatta 
meg. Ezután a két csoport összeült, és ellátogattunk a Lendvai Kétnyevű Középiskolára, amely az iskola 
és iskolai programok érdekes bemutatójával készült számunkra. A bevált gyakorlatok résztvevői 
láthatóan elégedettek voltak a bemutatásokkal.  

 


