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Új díjjal ösztönzik a gyakorlatorientált képzést Magyarországon
„Szakképzési Díjat“ alapított a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
Magyarországon
„Szakképzési Díjat” hívott életre a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara a
megalapításának 20. évfordulója alkalmából tartott ünnepi rendezvényen. A jövőben ezzel a
díjjal olyan példaértékű kezdeményezéseket és megoldásokat kívánnak elismerni, amelyek
Magyarországon a fiatalok gyakorlatorientált szakmai képzésének presztízsét, minőségét és
eredményességét előmozdítják.

„Egy jó szakképzési rendszerből Magyarország többszörösen profitál“, jelentette ki Sefer Stevan,
a DUIHK elnöke a Szakképzési Díj bemutatásakor. „A fiatalok számára olyan alapos, a vállalati
gyakorlatban szerzett képzést tesz lehetővé, ami sokkal jobb elhelyezkedési esélyeket biztosít
számukra a munkaerőpiacon. A vállalatok pedig jól képzett munkatársakat nyernek, ami
hozzájárul a versenyképesség erősítéséhez“, mondta Sefer. „Mind a két hatás jó az országnak is”,
tette hozzá.
A DUIHK a szakképzés korszerűsítését már a 20 évvel ezelőtti alapításakor rögzítette az
alapszabályában, és azóta is elkötelezetten és intenzíven vállal szerepet e célkitűzés érdekében.
Ennek során a világszerte elismert németországi duális szakképzési rendszer tapasztalataira
támaszkodhat. Ugyanakkor a DUIHK tagjai, mint Magyarország legfontosabb befektetői, maguk is
érdekeltek egy jól működő szakképzési rendszerben, amely megfelel a korszerű vállalati
igényeknek.
„Szakképzési Díjunk hármas célt szolgál“, jelentette ki Sefer, a DUIHK elnöke a Díj bemutatásakor.
„Egyrészt méltatni kívánjuk a konkrét, példaértékű egyéni teljesítményeket. Másrészt lelkesíteni
kívánunk más szereplőket is a gyakorlat-orientált képzés ügyéért. És végül a széles
nyilvánosságnak is szeretnénk bemutatni a sikeres projekteket és megoldásokat, így ‚utánzásra’
ösztönözve másokat is“, mondta az elnök.
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A DUIHK Szakképzési Díját a jövőben évente három kategóriában ítélik oda, ezek: a Motiváció, a
Kooperáció és az Innováció.
A Motiváció kategóriában olyan kezdeményezéseket kívánnak méltatni, amelyek fokozott
mértékben állítják az érdeklődés középpontjába a duális képzésben rejlő lehetőségeket a fiatalok
és szüleik vagy akár a széles nyilvánosság körében.
A Kooperáció kategóriában díjazni kívánják a szakképzés szereplői, tehát a vállalatok, az iskolák, a
kamarai szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés példaértékű formáit.
A harmadik kategóriával, az Innovációval olyan új megoldásokat, módszereket és projekteket
szeretnének kitüntetni, amelyek emelik a szakképzés minőségét és hatékonyságát, akár a
szakképző iskolákban, akár a képzést nyújtó üzemekben.
A Díjra a 2013/2014-es tanév kezdetével pályázhat minden olyan üzem, magánszemély,
szakképzési intézmény, vagy más szervezet, amely Magyarországon érintett a szakmai
képzésben. A díjazottak kiválasztásáról egy elismert szakemberekből álló, független zsűri dönt,
melynek tagjai valamennyi, a szakképzésben érintett csoportból kerülnek ki.
A Díj tárgyi megalkotására a DUIHK-nak sikerült megnyernie Gáspár György és Kóródi Zsuzsanna
üvegművészeket, akik maguk is számos díjban részesültek művészi alkotásaikért.
<Vége>
Sajtófotók letölthetők a DUIHK honlapjáról:
http://www.ahkungarn.hu/hu/sajtoszoba/sajtofotok/

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamaráról (DUIHK)
A DUIHK mintegy 900 tagvállalatával Magyarország legnagyobb bilaterális vállalati szövetsége. Alapítására
1993-ban került sor, legfontosabb feladata a magyar- német gazdasági kapcsolatok támogatása. Céljaival és
működési alapelveivel – a gyakorlati vállalati igények kielégítése, a kölcsönösség és a pártpolitikai
semlegesség –az 1920-ban alapított Német-Magyar Kereskedelmi Kamara hagyományait folytatja.
A DUIHK a közvetlen vállalati kapcsolatok platformja, átfogó, gyakorlatorientált szolgáltatásokat és
információkat nyújt a cégeknek, képviseli tagjai érdekeit és közreműködik az üzleti környezet folyamatos
fejlesztésében.
A DUIHK a világ mintegy 85 országában, t0bb mint 120 városban működő német külkereskedelmi kamarai
hálózat (AHK) tagja, valamint a Bajor és a Szász Szabadállam hivatalos magyarországi képviselője.
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