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ELÔSZÓ
Tisztelt Olvasó!
A magyarországi szakképzési rendszer korszerûsítése
régóta szorgalmazott feladat, de csak az utóbbi években
nyert új lendületet. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi
Kamara tagvállalatai mindig is kiemelt figyelmet fordítottak
a saját szakember-utánpótlás képzésére. Országos szinten ma
az intézményi és jogi feltételek is adottak a gyakorlatorientált
szakmai képzés megvalósítására. Ez azonban csak akkor
lehet sikeres, ha a társadalomban is méltó megbecsülést és
elismerést nyer a szakmunkás végzettség. Ennek elômozdítására
a Kamara 2013-ban elôször írta ki Szakképzési Díját.
A kezdeményezés széles körben igen kedvezô fogadtatásra
talált – ez már önmagában is biztató eredmény. Több mint
harminc pályázó – vállalatok, szakiskolák, kereskedelmi és
iparkamarák – nyújtottak be igényes és innovatív projekteket.
A tavalyi verseny sikere arra buzdított bennünket, hogy
az idén második alkalommal hirdessük ki a Szakképzési Díjat.
Miután egyre több vállalat és szakiskolai intézmény fordul
a duális jellegû képzés felé, egyre több újszerû, a helyi
adottságokra szabott megoldás is születik e téren.
A DUIHK Szakképzési Díja ezeket igyekszik közkinccsé tenni,
legyen szó a szereplôk közötti együttmûködés új formáiról,
sikeres pályaorientációs projektekrôl vagy a tanítás újszerû
módszereirôl.
Személyes meggyôzôdésem, hogy a jól megszervezett,
a fiatalok és a munkáltatók érdekeit egyaránt szem elôtt
tartó gyakorlatorientált szakképzési rendszer nagyban
hozzájárul a társadalom és a gazdaság sikeres fejlôdéséhez.
Ezért minden, a szakképzés terén tevékenykedô szereplôt
bátorítanám, hogy vegyen részt a versenyben.
Ezzel nemcsak elismert (és ráadásul szép) Díjat nyerhet,
hanemmásoknak is példát mutathat.
Stevan Sefer
a DUIHK szakképzésért felelôs alelnöke
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A DÍJ CÉLJA
A DUIHK Szakképzési Díj legfontosabb
célja, hogy emelje a gyakorlatorientált
szakképzés társadalmi megbecsülését.
Ezért a Díj azon kiemelkedô projekteket és
kezdeményezéseket méltatja, melyek jelentôs mértékben
és példaértékû módon segítik elô a gyakorlatorientált
szakképzést Magyarországon.
Egy jól mûködô, gyakorlatorientált szakképzési rendszer
számos elônyökkel jár a társadalom számára.
A fiatalok számára lehetôvé teszi a korszerû szakmai
ismeretek elsajátítását, ami megalapozza a sikeres
szakmai pályafutást. A vállalati szféra számára
a duális jellegû szakképzés biztosítja a jól képzett
dolgozók utánpótlását, ami növeli a gazdaság
versenyképességét.

E célok megvalósítása érdekében
a DUIHK Szakképzési Díja
• ösztönözni kívánja a vállalatokat – nem csak a DUIHK
tagjait –, hogy kezdeményezzenek és valósítsanak 		
meg szakképzési projekteket,
• bátorítani kívánja az érintetteket, hogy tapasztalataikat
másokkal is megosszák és szélesebb körben
megismertessék, illetve
• kommunikációs csatornát kíván biztosítani
a példaértékû eredmények és kezdeményezések
számára.

„Egy szakma az élet gerince.”
Friedrich Wilhelm Nietzsche, filozófus
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A DÍJAZOTT KATEGÓRIÁK
A DUIHK Szakképzési Díját három kategóriában ítélik oda:

Motiváció
• E kategóriában azon kezdeményezések kaphatnak
díjat, melyek a szakképzés társadalmi elismerésének
növelését mozdítják elô, kiemelve e képzési forma
hosszú távú elônyeit mind a tanulók, mind a vállalatok,
illetve a társadalom szempontjából.

Kooperáció
• E kategóriában azon projektek kerülnek
megmérettetésre, melyek keretében a szakképzés
különbözô szereplôi példaértékû együttmûködést
alakítanak ki, javítva ezzel a képzés minôségét
és hatékonyságát.

Innováció
• E kategóriában azon kezdeményezések és
megoldások versenyezhetnek, melyek új módszerekkel,
eljárásokkal és eszközökkel gazdagítják a szakképzést,
hozzájárulva a képzési eredmények javításához.
Egy adott projekt csak egy kategóriában pályázhat.
A bíráló bizottság fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázó részére másik kategóriát javasoljon.

„Egy jól kitanult szakma többet ér,
mint egy gazdag örökség.”
francia mondás
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RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK
Ki pályázhat a Díjra?
A DUIHK 2014. évi Szakképzési Díjára magyarországi
székhelyû vállalatok, társadalmi szervezetek,
magánszemélyek vagy közintézmények pályázhatnak.
A részvételnek a DUIHK-tagság nem feltétele.
Amennyiben egy projekt több szervezet közremûködésével
valósul(t) meg, úgy közülük egy közösen megnevezett
képviselô nyújthatja be a pályázatot a többi közremûködô
nevében.

Mivel lehet pályázni?
Pályázni a jelentkezési határidôt megelôzô 24 hónapban
indított projektekkel lehet. A pályázaton még folyamatban
lévô projekt is indulhat.
A pályázathoz szükséges információkat a résztvevôk
a pályázati adatlapon bocsátják a bíráló bizottság
rendelkezésére, ezek közül kiemelten
• a projekt leírását és célját,
• a közremûködô partnereket,
• a projekt eredményeit.
Az pályázathoz szükséges formanyomtatványokat
és információs dokumentumokat letölthetôek
a következô címen:

http://szakkepzesidij.hu/letoltesek/
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A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE
Hogyan ítélik oda a díjat?
A benyújtott pályázatokat szakmai bíráló bizottság
értékeli, ennek alapján a testület kiválasztja az egyes
kategóriák gyôzteseit. A díjátadásra nyilvános ünnepség
keretében kerül sor.
A különleges és egyedi kezdeményezéseket a bíráló
bizottság különdíjjal jutalmazhatja.

Kik a bíráló bizottság tagjai?
• A bíráló bizottság összetétele valamennyi,
a szakképzésben érdekelt szereplôt képviseli.
A bizottság tagjai a szakképzés területén dolgozó,
elismert szakemberek.
• két magyarországi vállalat képviselôje,
• egy magyarországi szakképzô
intézmény képviselôje,
• egy magyar szakújságíró,
• szakképzésért felelôs állami intézmény képviselôje,
• a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara képviselôje,
• a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
képviselôje.

„Az ember sokat ér a világban,
ha ért a szakmájához.”
Adolf Friedrich Ludwig Freiherr von Knigge, író

BERUFSBILDUNGSPREIS
SZAKKÉPZÉSI DÍJ

A DÍJ
Duális jelleg mûvészszemmel
A szakképzés sok különbözô vetülete ihlette az idei
üvegszobor formáját, amelyet újra a neves magyar mûvész,
Gáspár György alkotott meg.

Ennek eredményeképpen egy anyagában és technikájában
rafinált és rendkívül esztétikus alkotás született.
Az elölnézetben patchwork-szerûen elhelyezkedô kék
négyzetek egy homogén képpé állnak össze, mely nem más,
mint egy kettôs „B”, amely a német „Beruf”, azaz szakma,
valamint a „Bildung”, azaz képzés szavak kezdôbetûit
ábrázolja. Így a Díj a szakképzés duális jellegének érdekes
mûvészi interpretációja.
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HATÁRIDÔK
2014. november 24. – 2015. január 15.
Pályázatok benyújtása

2015. január 15 – február 28.
Pályázatok elbírálása
A díjazásra javasolt résztvevôket a bíráló bizottság
írásban értesíti és meghívja az ünnepélyes díjátadó
rendezvényre.

2015. március 		
A díjazottak kihirdetése ünnepélyes díjátadó
keretében.

„Iparunk jövôje és minden technikai haladás
rátermett gépészek és technikusok kinevelésén alapszik.”
Robert Bosch, mérnök és feltaláló

A DUIHK Szakképzési Díja 2013-ban került elsô
alkalommal kiírásra.
Az érdeklôdés igen nagy volt:
Országszerte vállalatok, szakképzô iskolák valamint
kereskedelmi és iparkamarák szálltak versenybe,
és összesen 34 projektet nyújtottak be a három
kategóriában.

A 2013. évi
Szakképzési
Díj

A pályázók között voltak hazai kis- és középvállalatok
ugyanúgy, mint nagy nemzetközi cégek, de pályáztak
vidéki szakiskolák, ipari klaszterek vagy megyei
kamarák is.

A gyôztesek kihirdetésére 2014. február 27-én ünnepélyes keretek között került sor.
Már a díjátadó ünnepség is igazolta, hogy teljesült a verseny legfontosabb célja:
a szakképzés társadalmi megbecsülésének emelése, hiszen a rendezvényen jelen
volt a budapesti német Nagykövet, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
számos elnöke és elnökségi tagja, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
és a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselôje.
Az összes benyújtott pályamûvet magas szakmai színvonal és elismerésre méltó
lelkesedés és elkötelezettség jellemezte. Így nem volt könnyû dolga a bíráló
bizottságnak, amely végül minden kategóriában öt-öt pályázót jelölt továbbjutásra.

Motiváció
kategóriában:
FAG Magyarország
Ipari Kft.:
Schaeffler Akadémia és
tanmûhelyi modernizáció
az utánpótlás-tervezés
szolgálatában

A 2013.
Szakképzési
Díj
Gyôztesei
Kooperáció kategóriában:
Siemens Zrt.:
Siemens Professional Education
Magyarországon – Szakképzés a jövô záloga)

Innováció kategóriában:
Audi Hungaria Motor Kft.:
Gyakorlatorientált szakképzés keretén belül,
tanulószigetek alapítása a termelésben

Különdíj:
Gamma Digital Fejlesztô és Szolgáltató Kft.:
Új módszer kidolgozása és bevezetése a felsôfokú
duális szakképzés innovatív technológiák területén
történô alkalmazására

Pályázati idôszak:
2013. október 17. – december 13.
Pályázók száma: 34
Pályázatok kategóriánként:
• Motiváció: 11
• Kooperáció: 13
• Innováció: 10

Adatok
és tények
a 2013.
Szakképzési
Díjról

Pályázatok száma a pályázók
tevékenysége szerint:
• Vállalat: 16
• Szakképzô iskola: 14
• Kereskedelmi és Iparkamara: 4
• Szakképzô iskola: 14
• Kereskedelmi és Iparkamara: 4

Innováció
• Audi Hungaria Motor Kft., Gyôr
• Pollack Mihály Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium, Pécs
• Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan
• Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter, Pécs
• Gamma Digital Fejlesztô és Szolgáltató Kft., Budapest

A 2013. évi
Díjra jelölt
pályázatok

Motiváció
• Audi Akademie Hungaria Kft., Gyôr
• Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium, Karcag
• FAG Magyarország Ipari Kft., Debrecen
• LuK Savaria Kuplunggyártó Kft., Szombathely
• Maerz Fahion Ipari és Kereskedelmi Kft., Hódmezôvásárhely
Kooperáció
• Bánhidai Ipari Tanoda Alapítványi Szakiskola, Bánhida
• Hódmezôvásárhelyi Szakképzô Iskola, Hódmezôvásárhely
• Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Gyôr
• Siemens Zrt., Budapest
• Uniriv Ipari és Kereskedelmi Kft., Csepreg
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KAPCSOLAT
Német-Magyar Ipari
és Kereskedelmi
Kamara
H-1024 Budapest,
Lövôház u. 30.
Tel.: 0036/1/345-7600
Fax: 0036/1/315-0744
E-Mail: info@ahkungarn.hu
www.duihk.hu
www.szakkepzesidij.hu
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