Partnerji:

O PROJEKTU

Pomurska gospodarska zbornica (vodilni partner)
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Murska Sobota

Projekt Right Profession – Pravi poklic za razvoj je čezmejni projekt Slovenije in Madžarske, namenjen učencem od 6. do 8. razreda
osnovnih šol.
S projektom želimo otrokom in staršem pomagati pri odločitvi o izbiri poklica ter predstaviti poklice, ki bodo v prihodnosti prinesli
široko možnost zaposlitve, predvsem v domačem okolju.

Razvojni center Murska Sobota
Center idej Ljutomer
Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala
Trgovinska in industrijska zbornica županije Vas
Vladni urad županije Zala

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

PR AV I PO KL IC
ZA RAZVOJ

O B M O Č N A
OBRTNO-PODJETNIŠKA
Z B O R N I C A
MURSKA SOBOTA

Okrepiti želimo čezmejno sodelovanje na lokalni in regijski ravni ter posredno izboljšati
izobrazbeno strukturo prebivalcev in pretok
delovne sile med Slovenijo in Madžarsko.

Izluščiti želimo poklice,
ki BODO vašim otrokom
ZAGOTOVILI varno
in udobno
prihodnost.

Projekt sofinancirata Evropska unija v okviru Operativnega programa Slovenija–Madžarska 2007-2013 iz sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj v višini 85 % in Republika Slovenija
10 % nacionalnega sofinanciranja. Pet odstotkov vrednosti projekta pa zagotavljamo partnerji iz lastnih sredstev.



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
IN REGIONALNO POLITIKO

RIGHT
PROFESSI
RIGHT
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Spoštovani starši!
Starši skrbite za razvoj otrokovih sposobnosti, za
širino njegovih interesov, za oblikovanje delovnih navad in drugih lastnosti.
Ko se otrok po končani osnovni šoli znajde na
razpotju, od koder vodijo poti v stotine različnih
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 napačno pot.
Starši mu pri izbiri lahko in morate pomagati, da
bo znal primerno presoditi svoje interese, sposobnosti, osebnostne lastnosti in znanja, ki so potrebna za šolanje in poklice.
Pri tem vam bomo z aktivnostmi našega projekta
pomagali tudi mi.

Več znaš, več veljaš.
Skozi projekt vas želimo seznaniti s poklici, ki so v
našem okolju iskani in imajo prihodnost. Želimo si,
da bi z njimi ne bili samo seznanjeni, temveč vas
skozi aktivnosti projekta želimo prepričati, da so ti
poklici lahko za vašega otroka najboljša izbira.

Vsak je svoje sreče kovač.
In katera poklicna želja je prava?
Več informacij o projektu boste našli na
www.pgz.si/si/right_profession

Otresite se dvomov,
časi se spreminjajo.
Tudi čez 30 let se bomo vozili z
avtomobili in potrebovali bomo:
• avtoserviserje,
• avtoličarje,
• ...

Tudi čez 30 let bomo jedli in se
oblačili. In potrebovali bomo:
• peke,
• kuharje,
• šivilje,
• ...

Tudi čez 30 let bomo gradili
in ustvarjali. Torej bomo
potrebovali dobre:
• zidarje,

Starši imate več znanja in

• tesarje,

izkušenj iz sveta poklicev in dela.

• kleparje-krovce,

svojega otroka tudi dobro

• električarje,

poznate, saj od rojstva

• slikopleskarje,

spremljate njegov razvoj.

• oblikovalce kovin,
• ...

