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A DUIHK Szakképzési Díjára pályázhatnak a vállalatok és az iskolák
A gyakorlatorientált szakképzés tekintélyét növelné a verseny
„DUIHK Szakképzési Díj 2013” néven országos versenyt indított a Német-Magyar Ipari és
Kereskedelmi Kamara. A Díjra október 17. és december 13. között lehet nevezni olyan
kezdeményezésekkel, amelyek a gyakorlatorientált képzés presztízsét, minőségét vagy
hatékonyságát emelik. A legjobb projekteket az alapító DUIHK nemcsak látványos díjjal
jutalmazza, hanem széles körben bemutatja őket annak érdekében, hogy mások is
hasznosíthassák a sikeres tapasztalatokat.
„Egy jó, gyakorlatorientált szakképzés biztos alapokat fektet le a későbbi szakmai életút számára.
Az a célunk, hogy növeljük a szakképzés társadalmi tekintélyét, és így arra bátorítsunk egyre t0bb
szülőt, hogy gyerekeik e képzési utat válasszák”, jelentette ki Sefer Stevan, a DUIHK alelnöke a
Szakképzési Díj pályázat elindításának alkalmából. „Az iskoláknak, a vállalatoknak és a többi
közreműködőnek pedig a verseny lehetőséget nyújt arra, hogy országszerte mások is
megismerhessék és akár ‚lemásolhassák‘ az újszerű megoldásokat, példás eredményeket a
szakképzés terén”, tette hozzá Sefer.
A DUIHK Szakképzési Díjára bármelyik magyarországi vállalat, szakképző iskola, közintézmény,
civil szervezet vagy akár magánszemély is jelölhető, függetlenül attól, hogy tagja-e a NémetMagyar Kamarának vagy sem. „Az a fontos, hogy a benyújtott pályázatok olyan új ötlettel,
megoldással vagy kezdeményezéssel gazdagítsák a hazai szakképzést, amely másoknak
példaként szolgálhat saját szakképzési szerepvállalása során”, fejtette ki Sefer Stevan.
Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) képzésért és oktatásért felelős
alelnöke, azt nyilatkozta, hogy az átalakuló magyar szakképzési rendszerben a korábbinál sokkal
fontosabb szerep jut a kamarai szervezetekre. „Ezért az MKIK szakmai partnerként támogatja a
Szakképzési Díj versenyét. Az a célunk, hogy minél több hazai vállalkozás, különösen a kis és
közepes vállalatok is, kapcsolódjanak be a szakképzésbe, vegyenek fel szakképző-tanulókat,
mondta Bihall.
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A Díj másik szakmai partnere a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Országos Szövetsége
(DIHK), az eduline.hu szakmai portál pedig a kommunikációban támogatja a versenyt.
A DUIHK Szakképzési Díja 2013-ban három kategóriában jutalmazza a szakképzéssel kapcsolatos
projekteket.
− 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.
Az idei versenyben a pályázók október 17. és december 13. között nyújthatják be pályázataikat.
2014 január végéig egy szakmai bíráló bizottság értékeli a benyújtott projekteket, a nyertesek
kihirdetésére pedig 2014. február 27-én egy ünnepélyes Díjátadó keretében kerül sor.
A Szakképzési Díjra saját honlapot hoztak létre a szervezők, www.szakképzesidij.hu címmel, ahol
az összes, a Díjjal és a versennyel kapcsolatos információ áll az érdeklődők rendelkezésre.
<Vége>
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