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ZALAEGERSZEG Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja



A RIGHT PROFESSION 
PROJEKT EREDMÉNYEI

A Szlovénia – Magyarország Határon Át-

nyúló Együttműködési Program 2007-2013 

program keretében a Right Profession – 

Megfelelő szakmát a fejlődésért című,  

SI-HU-2-2-015 számú projekt partnerei 

2011. május 1. és 2014. április 30. között  

sikeresen valósították meg a tevékenysé-

geket.
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o Vezető Partner:  
Pomurjei Gazdasági Kamara (VP)

o 1. Projekt Partner:  
Muraszombati Területi Kézműves Kamara 
(PP1)

o 2. Projekt Partner:  
Muraszombati Fejlesztési Központ (PP2)

o 3. Projekt Partner:  
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
(PP3)

o 4. Projekt Partner:   
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
(PP4)

o 5. Projekt Partner:   
Center idej (PP5)

o 6. Projekt Partner:   
Zala Megyei Kormányhivatal (PP6)

A projekt partnerei a 
következő szervezetek voltak:
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A projekt indításaként a PP3 és a PP4 megrendezte 
Zalaegerszegen a Right Profession projekt nyitó-
konferenciáját mind a szlovén, mind a magyar mé-
dia meghívásával és a projektpartnerek részvételé-
vel.
A projektpartnerek egyetértésével a PP6 létrehozta a 
projekt közös arculatát, melyet a partnerek követ-
kezetesen használtak a tevékenységek során. 
Az első közös szakmai feladat a szlovén-magyar ha-
táron átnyúló helyzetelemzés létrehozása volt 
(összesen 3777 diák- és 534 vállalat kérdőíves felmé-
résével) a partnerek kutatásai alapján. A partnerek a 
kiadvány eredményeit felhasználva alakították ki a 
további tevékenységeket. A szlovén és magyar nyel-
vű kiadványt a VP szerkesztette és mutatta be a sajtó-
nak Muraszombaton.
A helyzetelemzés adatai szerint a határrégió 3 főbb 
hiányszakmája: asztalos, lakatos, kőműves; melyek  
3 szakmabemutató rövidfilm elkészítésének alap-

A projekt elért eredményei
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ját képezték (PP6 koordinálásával). A cél az volt, hogy 
új szemléletű, fiatalos megközelítésű, informatív fil-
mek készüljenek, és azok felkeltsék a figyelmet a hi-
ányszakmákra.  A partnerek és a projektbe bevont 
iskolák ezeket a DVD filmeket a pályaválasztás előtt 
álló diákoknak mutatták be.
A projekt szakmaisága a projektperiódus alatt na-
gyon szerteágazó volt. Egyik jellemző tevékenységét 
négy partner (VP, PP1, PP3, PP4) végezte: szakmák 
bemutatása iskolákban, összesen 26 alkalommal, 
több mint 1500 diák számára. A szakmák népszerűsí-
tése érdekében végrehajtott promóciós tevékenység 
kiemelten fontos volt, mert így a diákok közvetlen 
kapcsolatba kerülhettek az egyes szakmák szakem-
bereivel, továbbá számos tanuló ellátogathatott a 
Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjére 
is, ahol a szakmájukban legjobb tanulók munkáit te-
kinthették meg. 
A projekt filmanyagát gazdagítja a PP5 által készített 
rövidfilm a jövő perspektivikus szakmáiról, mint a 
pályaválasztás egyik proaktív tevékenysége. 
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A projekt időtartama alatt a partnerek többféle ki-
adványt és promóciós eszközt juttattak el az el-
sődleges és másodlagos célcsoportoknak szlovén 
és magyar nyelven: projektismertető brossúra; diá-
koknak, szülőknek szóló ismertetők; hiányszakmai és 
perspektivikus szakmákat népszerűsítő kiadványok, 
vállalkozói információs füzet; logikai játékok; hatá-
ron átnyúló helyzetelemzés. Ezek száma megközelíti 
a 60.000 darabot.
A projekt számos nagy rendezvényen megfordult 
és népszerűsítette a pályaorientáció fontosságát, a 
tudatos pályaválasztás jelentőségét és a szakmákat: 
Szlovéniában három alkalommal a Megra- és Ta-
vaszi Vásáron, egy alkalommal a Foglalkoztatási 
Vásáron (szervező: PP1), valamint négy alkalommal 
a Szakmák Kiállítása eseményen (szervező: PP2); 
Magyarországon a zalaegerszegi Pályaválasztási 
Kiállítás és Szakmabemutatón (PP6 szervezésben), 
illetve 6 alkalommal a Szakmák Színháza előadás 
keretében (PP4 meghívására) mind Magyarorszá-
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gon, mind Szlovéniában. Az eseményeken több mint 
ezer diák, szülő és tanár jutott hasznos ismeretekhez.
A diákok pályaválasztási tudatosságát növelte a pro-
jekt keretében megvalósított cég- és műhelyláto-
gatások a határ mindkét oldalán. A szervező part-
nerek (VP, PP1, PP3, PP4) összesen 28 alkalommal 
tettek látogatást szlovén és magyar vállalatoknál, 
több mint 1200 diák, szakképző iskolák gyakorlati 
oktatói és számos szakember láthatott bele a min-
dennapi munka világába, ismerkedhetett meg új, 
korszerű technológiákkal, megközelítőleg 50 válla-
latnál.  Mindezt elmélyítette a PP6 által szervezett 2 
db nemzetközi képzési börze, amelyen képző in-
tézmények részéről 40 fő szakértő működött együtt 
a két országból, illetve 4 db tapasztalatcsere révén 
(szervezők: PP1, PP3, PP4) számos intézménynek és 
vállalkozásnak volt lehetősége bemutatkozni másik 
országbeli kollégáknak.
A PP3 szervezésében felnőtt álláskeresők számára 
szakmai képzések szervezése történt meg CNC for-
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gácsoló, boltvezetői és könyvelő szakmákban, ösz-
szesen 52 fő számára Zala megyében, közülük 44 fő 
sikeres vizsgát tett. 
Zala megyében pályaválasztási és pályaorientáci-
ós tréningek keretében további 360 diák mélyíthet-
te el ismeretét a pályaválasztás területén, összesen 
12 alkalommal (szervező: PP6). 
Szlovéniában a Vezető Partner szervezésében 2 alka-
lommal valósult meg szakmai kerekasztal beszél-
getés a perspektivikus szakmákról összesen 116 fő 
részvételével, továbbá 3 alkalommal került sor ta-
nácsadásra és képzésre (VP és PP1) közel félszáz, 
fiatalokkal dolgozó szakember számára. 
A projekt nagyszabású nemzetközi eseményét a „Pá-
lyaorientáció a JÖVŐ-ért határok nélkül” című hatá-
ron átnyúló konferencia jelentette (szervező: PP6). 
A szakpolitikai rendezvényen a projektben dolgozó 
és egyéb neves szakemberek szólaltak meg a pálya-
orientáció témájában, kiemelve az európai imple-
mentációs foglalkoztatási kérdéseket és a kamarai 
pályaorientációs feladatokat.



A partnerek kiemelt hangsúlyt helyeztek a kommu-
nikációra, a projekt népszerűsítésére, a 3 év során 
több mint 100 újságcikk, TV-és rádió interjú jelent 
meg a projekt eseményeivel, feladataival és céljaival 
kapcsolatban.
A projekt sikeres befejezéséről a PP2 partner szerve-
zésében megvalósuló zárókonferencia adott tájé-
koztatást a sajtónak Szlovéniában.
A projekt és a partneri együttműködés folytatására a 
PP6 disszeminációs konferenciát szervezett. A ren-
dezvényen az együttműködni szándékozó partnerek 
a jövőbeli együttműködések alapjait foglalták össze 
és tervezték meg a pályaorientáció jegyében.
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