
A PROJEKTRÕL
A Right Profession - Megfelelõ szakmát a fejlõdésért címû 
projekt egy Szlovén-Magyar határon átnyúló projekt, 
kiemelt célcsoportja az általános iskolák 6-8./7-8. osztályos 
tanulói.

A projekt segít a fiataloknak és szülõknek a pályaválasztási 
döntés meghozatalában, megismertet velük számos olyan 
munkalehetõséget, mely a hazai környezetben keresett 
szakmának, hiányszakmának minõsül.

A projekt segítségével szeretnénk csökkenteni azon fiatalok 
számát, akik nem találnak munkát, mert nem megfelelõ 
oktatást választottak, nem keresett szakmákban.

A projektcél határon átnyúló együttmûködéssel, helyi és 
regionális szinten valósul meg, közvetve erõsíti Szlovénia és 
Magyarország közötti oktatási struktúrát és a munkaerõ-
mobilitást.

AZT KÍVÁNJUK, HOGY A PROJEKT MEGMUTASSA 
AZOKAT A SZAKMÁKAT A SZÜLÕKNEK, AMELYEK 
BIZTOSÍTJÁK A GYERMEKEIK BIZTONSÁGOS ÉS 
KÉNYELMES MUNKAJÖVÕJÉT. 

Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja

O PROJEKTU
Projekt Right Profession - Pravi poklic za razvoj je èezmejni 
projekt Slovenije in Madžarske, namenjen uèencem od 6 do 
8 razreda osnovnih šol.

S projektom želimo otrokom in staršem pomagati pri 
odloèitvi o izbiri poklica ter predstaviti poklice, ki bodo v 
prihodnosti prinesli široko možnost zaposlitve predvsem v 
domaèem okolju. 

Zaustaviti želimo rast števila mladih, ki zaradi neustrezne 
izobraze ne najdejo primerne zaposlitve. 

Okteriti želimo èezmejno 
sodelovanje na lokalni in regijski 
ravni ter posredno izbolšati 
izobrazbeno strukturo prebivalcev 
in pretok delovne sile med 
Slovenijo in Madžarsko. 

IZLUŠÈITI ŽELIMO 
POKLICE,
KI BODO VAŠIM 
OTROKOM 
ZAGOTOVILI 
VARNO IN 
UDOBNO 
PRIHODNOST.
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PARTNEREK
• Pomurjei Gazdasági Kamara (vezetõ partner)
• Muraszombati Területi Kézmûves Kamara
• Muraszombati Fejleszétsi Központ
• Center Idej Központ
• Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
• Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
• Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

PARTNERJI
• Pomurska gospodarska zbornica (vodilni parnter)
• Obmocna obrtno-podjetniska zbornica - Murska Sobota
• Razvojni center Murska Sobota
• Center idej Ljutomer
• Trgovinska in industrijska zbornica zupanije Zala
• Trgovinska in industrijska zbornica zupanije Vas
• Vladni urad zupanije Zala

MEGFELELÕ SZAKMÁT
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A FEJLÕDÉSÉRT!

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Szlovénia-
Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program 
2007-2013 keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
85%-os, és a Szlovén Köztársaság 10%-os társfinanszírozásával 
valósul meg. A projekt értékének öt százalékát, önrészéként a 
projektpartnerek biztosítják.

Projekt sofinancirata Evropska unija v okviru Operativnega 
programa Slovenija-Madzarska 2007-2013 iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v visini 85 % i Republica 
Slovenija 10% nacionalnega sofinanciranja. Pet odstotkov 
vrednosti projekta pa zagotavljamo partnerji iz lastnih 
sredstev.

PROFESSI    N 
RIGHT



KEDVES SZÜLÕK!
A szülõk általában aggódnak azért, hogy gyermekeik 
fejlõdésük során képesek-e megfelelõen felmérni saját 
képességeiket és megismerni a munkahelyek mindennapi 
szokásait.

Amint a gyerekek befejezik az iskolát, válaszúthoz érkeznek, 
amikor is rengeteg különbözõ szakma közül választhatnak. 
Ilyenkor fontos, hogy a fiatalok objektíven tudják értékelni 
az általuk kiválasztott szakma tulajdonságait és 
követelményeit.

Ez valóban nem könnyû, mert gyakran elõfordul, hogy 
amikor szakmát választunk, rossz utat választunk, alul vagy 
túlbecsülve önmagunkat.

A szülõ segíthet abban gyermekének, hogy képes legyen 
helyesen megítélni a saját képességét, céljait, személyisé-
gének jellemzõit a jövõbeli karrierválasztás szempontjából.

Ehhez a projekt tevékenységei is hozzájárulnak.

A SZÜLÕKNEK TÖBB TUDÁSUK ÉS TAPASZTALATUK
VAN A SZAKMÁK VILÁGÁRÓL.
GYERMEKÜKET IS JÓL ISMERIK, HISZEN 
SZÜLETÉSÜKTÕL FOGVA NYOMON KÖVETIK 
FEJLÕDÉSÉT.

Veè znaš, vec veljas.

Vsak je svoje sreèe kovaè.

In katera poklicna želja je prava?

Skozi projekt vas želimo seznaniti s poklici, ki so v našem 
okolju iskani in imajo prihodnost. želimo si, da biz njimi ne 
bili samo seznanjeni, temveè vas skozi aktivnosti projekta 
želimo preprièati, da so ti poklici lahko za vašega otroka 
najboljsa izbira.

Veè informacij o projektu boste našli na 

?www.zalakozig.hu Projektinformációk menü

?www.pgz.si/si/right_profession

SPOŠTOVANI STARŠI
Starši skrbite za razvoj otrokovih sposobnosti, za širino 
njegovih interesov, za oblikovanje delovnih navad in drugih 
lastnosti.

Ko se otrok po konèani osnovi šoli znajde na razpotju, od 
koder vodijo poti v stotine razliènih poklicev, je potrebno, 
da svoje lastnosti nepristransko presodi, glede na zahteve 
poklicev, med katerimi izbira.

To v resnici ni lahko, saj se rado zgodi, da pri izbiri poklica, 
zaradi podcenjevanja ali precenjevanja samega sebe izbere 
napaèno pot.

Starši mu pri izbiri lahko in morate pomagati, da bo znal 
primerno presoditi svoje interese, sposobnosti, osebnoste 
lastnosti in znanja, ki so potrebna za šolanje in poklice.

Pri tem vam bomo z aktivnosti našega projekta pomagali 
tudi mi.

STARŠI IMATE VEÈ ZNANJA IN IZKUŠENJI IZ SVETA 
POKLICEV IN DELA. SVOJEGA OTROKA TUDI DOBRO 
POZNATE, SAJ OD ROJSTVA SPREMLJATE NJEGOV 
RAZVOJ.

Minél többet tudsz, annál többet érsz.

Mindenki a saját szerencséjének kovácsa.

És ha ehhez még szakmai ambíció is társul?

Mik azok a szakmák, amelyek manapság keresettek? Amit 
megbecsülnek, amely elvégzéséért jó fizetés jár? Célunk, 
hogy a szülõkkel is megismertessük a jelenleg, illetve a 
jövõben keresett szakmákat, hiányszakmákat, amelyek 
biztos anyagi megélhetést jelenthetnek a fiatalok számára.

További információ:

?www.zalakozig.hu Projektinformációk menü

?www.pgz.si/si/right_profession

Otresite se 
dvomov, èasi se 
spreminjajo.

Tudi èez 30 let se 
bomo vozili z 
avtomobili in 
potrebovali bomo:

• avtoserviserje,

• avtolièarje ...

Tudi èez 30 let 
bomo jedli in se 
oblaèili. In 
potrebovali 
bomo:

• peke,

• kuharje,

•šivilje ...

Tudi èez 30 let 
bomo gradili in 
ustvarjali. Torej 
bomo potrebovali 
dobre:

• zidarje,

• tesarje,

• kleparje-
krovce,

• elektrièarje,

• silikopleskarje,

• oblikovalce 
kovin ...

Ne aggódjon,
az idõk 
változnak.

Még 30 év múlva 
is vezetni fogunk 
autókat, ezért 
szükségünk lesz

• autószerelõre,

• autófényezõre ...

Még 30 év múlva 
is eszünk, és 
öltözködünk. És 
ezért szükségünk 
lesz:

• pékre,

• szakácsra,

• ruhakészítõre ...

És még 30 év 
múlva is 
építkezünk és 
alkotunk. Tehát 
szükségünk lesz jó:

• kõmûvesre,

• ácsra,

• vízvezeték-
szerelõre,

• tetõfedõre,

• villanyszerelõre, 

• szobafestõre,

• fém-
forgácsolóra...
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