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REZULTATI PROJEKTA
Cilj projekta je bil povečati pomen in vlogo du-
alnega oz. vajeniškega sistema izobraževanja 
v čezmejni regiji ter povečati zanimanje mla-
dih za tak način izobraževanja.
Z večjo vključenostjo mladih v tak sistem izo-
braževanja prispevamo k večji zaposljivosti 
mladih in boljšemu gospodarskemu razvoju v 
obmejnih regijah. 

S strokovno analitično študijo smo pridobi-
li informacije o željah osnovnošolcev glede 
poklicev ter kakšne kadrovske potrebe imajo 
podjetja v regiji. 
Tekom projekta je bilo izvedenih 75 dogod-

kov različnega obsega. Projekt smo predstavili na 
konferencah, na regionalnih dogodkih in dnevu 
Evropskega sodelovanja. Organizirali smo okro-
gle mize, delavnice in izobraževanja za strokovne 
delavce na šolah in zaposlene v podjetjih. Izvedli 
smo oglede dobrih praks za osnovnošolce, katere 
smo peljali v podjetja in strokovne ekskurzije iz-
ven programskega območja ter organizirali pred-
stavitve podjetij in podjetniške dneve na srednjih 
šolah, kjer so mladi prišli v stik s uspešnimi pod-
jetji iz regije. Imeli smo čezmejni  prenos dobrih 
praks za predstavnike podjetij. 

V projekt smo vključili več kot 44 izobraževal-
nih institucij, 178 malih in srednjih podjetij, 
33 lokalnih in 3 nacionalne inštitucije, preko 
medijev je bilo o projektu obveščenih več kot 
550.000 ljudi.  
S pomočjo javnih dogodkov in aktivnosti smo 
vsebine predstavili okvirno 4000 osebam. 

V času projekta smo izdali več strokovnih 
publikacij:
- Brošuro o vajeniškem sistemu v Sloveniji.
- Zloženko z osnovnimi informacijami o projektu.
- Strokovno publikacijo o primerjavi slovenske-
ga vajeniškega sistema z madžarskim dualnim 
izobraževalnim sistemom. 

ČEZMEJNO PARTNERSTVO

Ključno za nadaljevanje in trajnost projektnih 
rezultatov je močno in kompetentno čezme-
jno partnerstvo. S projektom smo okrepili 
čezmejno sodelovanje in tesnejšo povezanost 
inštitucij razvoja, gospodarskega podpornega 
okolja in izobraževanja na lokalni, regionalni in 
mednarodni ravni. Kot piko na i smo partnerji 
in ostali projektni partnerji pripravili in pod-
pisali čezmejni sporazum o sodelovanju.

Več informacij o projektu lahko najdete na spletni 
strani https://www.pgz.si/si/dual_transfer


