Obiski podjetij v Železni županiji /

Céglátogatások Vas megyében

Organizirali smo štiri izlete in obiskali pet podjetij, ki so bila primerna za fante in za dekleta.
Obiskali smo dve podjetji, kjer so si učenci lahko ogledali izrazito »fantovske« poklice, to sta
bili tovarna Opel v Monoštru in podjetje Rabacsa Kft., kjer se ukvarjajo s proizvodnjo
kovanega železa. Obiskali smo si tudi podjetje Klutschi Kft., ki zaposluje predvsem ženske in
kjer izdelujejo sredstva za čiščenje iz plastike in tekstila. Nadalje smo obiskali podjetje, kjer v
enaki meri zaposlujejo ljudi z »moškimi« in ženskimi« poklici, to je Gotth’art Hotelt v
Monoštru in sosednje termalno kopališče Szt. Gotthard Spa & Wellness. Obiske smo
porazdelili tako, da smo ob vsaki priložnosti obiskali podjetje, kjer so si lahko ogledali po en
poklic, ki je zanimal predvsem fante in po en poklic za dekleta. Na obisk smo odpeljali
učence 7. in 8. razredov treh osnovnih šol iz Körmenda in ene iz Nádasda. / Négy

kirándulást szerveztünk meg, melyek során 5 céghez látogattunk el, amelyek más-más
szempontból voltak alkalmasak a fiúk és lányok tekintetében. Kettő kifejezetten „fiús”
szakmához kapcsolódó céget – a szentgotthárdi Opel gyárat és az alsószölnöki kovácsoltvas
gyártással foglalkozó Rabacsa Kft.-t . Egy olyan céget, ahol alapvetően női munkaerőt
foglalkoztatnak; ez volt a Klutschi Kft., ahol műanyag és textil alapú takarító eszközöket
gyártanak. Továbbá megtekintettünk két „fiús” és „lányos” szakmákat ismerőket egyenlő
mértékben alkalmazó céget, a szentgotthárdi Gotth’art Hotelt és a szomszédos Szt. Gotthard
Spa & Wellness termálfürdőt. A napi elosztást aszerint valósítottuk meg, hogy minden
alkalommal legyen egy főként fiúk és egy főként lányok számára érdekes szakmákat
bemutató cég. A látogatások során három körmendi és egy nádasdi iskolából vittünk 7-8.
osztályos tanulókat.

To področje je pomembno za šole in z veseljem bi sodelovali tudi v nadaljnjih tovrstnih
programih, saj je to tudi njim v veliko pomoč; pomaga jim, ko je potrebno konkretneje
odločati o orientaciji otroka. / Ez az iskolák számára is fontos, és szívesen részt vennének

több ilyen jellegű programon, hiszen számukra is nagy segítség ez; jelentős előnyt és
támaszt jelent akkor, amikor a gyerekek orientációjáról kell konkrétabban határozni.

V vseh podjetjih so nas zelo prijazno sprejeli, vodiči so bili prijazni, zbrani in pripravljeni
predstaviti podjetje, dejavnost in poklice tako, da so informacije prilagodili zanimanju otrok
te starosti. Ker so bila predavanja pestra in za učence zanimiva, so tudi oni aktivno sodelovali
in z zanimanjem prisluhnili predstavitvam. / Minden cégnél nagyon kedvesen fogadtak

bennünket, összeszedett, jól irányított és felépített vezetést kaptunk, be tudták mutatni a
cégeket úgy, hogy az információkat a részt vevő korosztály érdeklődési köréhez igazították.
Mivel az előadások változatosak és figyelemfelkeltőek voltak a gyerekek is aktívan részt
vettek és érdeklődve hallgatták végig.

