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A PROJEKT CÉLJA
A projekt célja biztosítani a duális képzés továbbfejlesz-
tését jelentő inasképzési rendszert, valamint a fiatalokat 
érdekeltté tenni e szakképzési forma iránt.

A projekt céljait az 
• inasképzési rendszer népszerűsítésével, 
• a műhelyfoglalkozásokkal, 
• a kerekasztal-megbeszélésekkel, 
• a csatlakozott érdekeltek szükségleteinek 

elemzésével, 
• a csatlakozott intézmények szereplőinek 

továbbképzésével, 
• a bemutatkozásokkal és 
• a bevált gyakorlatok megtekintésével érhetjük el.

A DUÁL TRANSZFER annak a két projektnek tartalmi to-
vábbfejlesztése, amelyeket a projektpartnerek az előző 
években valósítottunk meg: 
RIGHT PROFESSION – Megfelelő szakmát a fejlődésért
és 
RIGHT PROFESSION 2 – Megfelelő szakmát a régió 
fejlődéséért.

A projektekről és a jelen projektek eredményeiről bővebben:

RIGHT PROFESSION 
Megfelelő szakmát a fejlődésért:
https://www.pgz.si/si/right_profession 

RIGHT PROFESSION 2
Megfelelő szakmát a régió fejlődéséért: 
https://www.pgz.si/si/right_profession_2 

A Projekt DUAL TRANSFER az Európai Unió, az Európai  Regionális Fej-
lesztési Alap támogatásával, az  Interreg V-A Szlovénia-Magyarország  
Együttműködési Program 2014 – 2020 keretében valósult meg.  



A PROJEKTRŐL
A projekt célja a duális szakképzési ill. inasképzési 
rendszer jelentőségének és szerepének erősítése a ha-
tármenti régióban, valamint a fiatalok érdeklődésének 
növelése a jelen képzési módszer iránt. 

A projektben szeretnénk összekötni a fejlesztési, az okta-
tási és a támogató intézményeket és közöttük erősíteni 
az együttműködést, hisz ezek hatással lehetnek az inas-
képzés ill. a duális szakképzés nagyobb szerepére.    

A fiatalok nagyobb fokú bekapcsolódásával ebbe 
a rendszerbe hozzájárulunk azok magasabb 

foglalkoztatottsági arányához és a nagyobb fokú 
gazdasági fejlődéshez a határmenti régióban.

A projekt célja tehát biztosítani a duális képzés tovább-
fejlesztését  jelentő inasképzési rendszert, valamint a 
fiatalokat érdekeltté tenni e szakképzési forma iránt. 

A projekt alapvető célcsoportjai:
• diákok
• oktatási intézmények 
• vállalatok 
• támogató intézmények.  

A bevált gyakorlatok és tapasztalatok kicserélésével a 
projektpartnerek között fejleszteni kívánjuk a fenntart-
ható együttműködést ezen a területen.

A projekt céljait az inasképzési rendszer 
népszerűsítésével, a műhelyfoglalkozásokkal, a 
kerekasztal-megbeszélésekkel, a csatlakozott 

érdekeltek szükségleteinek elemzésével, a 
csatlakozott intézmények szereplőinek 

továbbképzésével, a bemutatkozásokkal és a 
bevált gyakorlatok megtekintésével érhetjük el.  

HATÁRON ÁTNYÚLÓ 
PARTNERSÉG 
A projekteredmények folytatása és fenntartása szem-
pontjából kulcsfontosságú az erős és kompetens 
határon átnyúló partnerség.  A projekttel erősítjük a 
határon átnyúló együttműködést, valamint a fejlesztési 
intézmények, a támogató gazdasági környezet, a helyi, a 
regionális és a nemzetközi szintű képzés közötti szoro-
sabb kapcsolatot.   

A projektről bővebben az alábbi honlapon:  
https://www.pgz.si/si/dual_transfer 


