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NAMEN  
PROJEKTA
Namen projekta DUAL TRANSFER je zagotoviti uvedbo 
vajeniškega sistema izobraževanja, kot nadgradnjo dual-
nega, ter zainteresirati mlade za tako obliko poklicnega 
izobraževanja.

 Cilje projekta bomo dosegli s:

• promocijo vajeniškega sistema izobraževanja, 
• izvedbo delavnic,
• izvedbo okroglih miz,
• analizo potreb vključenih deležnikov,
• usposabljanjem za vključene institucionalne deležnike,
• predstavitvami,
• ogledi dobrih praks.

DUAL TRANSFER je vsebinska nadgradnja dveh projektov, 
ki smo ju partnerji izvajali v preteklih letih: 

RIGHT PROFESSION – Pravi poklic za razvoj 
in 
RIGHT PROFESSION 2 – Pravi poklic za razvoj regije.

Več o projektih in rezultatih teh projektov:

RIGHT PROFESSION 
Pravi poklic za razvoj:
https://www.pgz.si/si/right_profession 

RIGHT PROFESSION 2
Pravi poklic za razvoj regije: 
https://www.pgz.si/si/right_profession_2 

Projekt DUAL TRANSFER je sofinanciran s strani Evropske unije, 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Programa sodelovanja 
Interreg V-A Slovenija – Madžarska 2014 – 2020.



O PROJEKTU
Cilj projekta je povečati pomen in vlogo dualnega oz. 
vajeniškega sistema izobraževanja v čezmejni regiji ter 
povečati zanimanje mladih za tak način izobraževanja.

V projektu želimo povezati in izboljšati sodelovanje med 
razvojnimi, izobraževalnimi in podpornimi inštitucijami, 
ki lahko vplivajo na večjo vlogo vajeniškega oz. dualnega 
sistema izobraževanja. 

Z večjo vključenostjo mladih  
v tak sistem izobraževanja bomo prispevali 

k večji zaposljivosti mladih in boljšemu 
gospodarskemu razvoju v obmejnih regijah.

Namen projekta je zagotoviti uvedbo vajeniškega sistema 
izobraževanja kot nadgradnjo dualnega ter zainteresirati 
mlade za tako obliko poklicnega izobraževanja.

Ključne ciljne skupine projekta:
• učenci,
• izobraževalne institucije,
• podjetja, 
• podporne inštitucije. 

Z izmenjavo dobrih praks in izkušenj med projektnimi 
partnerji želimo izboljšati trajnostno sodelovanje na tem 
področju. 

Cilje projekta bomo dosegli s promocijo 
vajeniškega sistema izobraževanja,   

izvedbo delavnic, okroglih miz, analizo potreb 
vključenih deležnikov, usposabljanjem za 

vključene institucionalne deležnike ter 
predstavitvami in ogledi dobrih praks. 

ČEZMEJNO  
PARTNERSTVO
Ključno za nadaljevanje in trajnost projektnih rezultatov 
je močno in kompetentno čezmejno partnerstvo. S pro-
jektom bomo okrepili čezmejno sodelovanje in tesnejšo 
povezanost inštitucij razvoja, gospodarskega podpor-
nega okolja in izobraževanja na lokalni, regionalni in 
mednarodni ravni. 

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


