Jelentkezési adatlap
* Kötelező kitölteni

Alapadatok
1. Pályázó ill. pályázó szervezet neve
2. Utca, házszám
3. Postai irányítószám, település
4. Megye
5. Ágazat (TEÁOR szerint – csak főtevékenység)
6. Foglalkoztatottak száma Magyarországon
7. Szakmunkástanulók száma
A 2014/2015‐ös tanévben
A 2015/2016‐os tanévben
8. Árbevétel (2014‐ben, millió forintban)
9. Külföldi anyavállalathoz tartozik?
Igen Nem
Ha igen:
Külföldi anyavállalat neve
székhely
foglalkoztatottak száma (teljes vállalatcsoport)
árbevétel (2014‐ben, millió euróban)

Elérhetőség
10. Pályázatért felelős vezető
név
beosztás/funkció
telefon
mobil

Tel

Mobil
1

fax
e‐mail

Fax
E-mail

11. A benyújtott projektért felelős munkatárs (csak, ha eltér a 10. alatt megnevezett személytől)
név
beosztás/funkció
telefon
Tel
Mobil
mobil
fax
Fax
E-mail
e‐mail

Díjkategória kiválasztása
12. Melyik kategóriában nevezi a projektet?
Megjegyzés: Minden projektet csak egy kategóriában lehet nevezni.

motiváció
kooperáció
innováció
Megjegyzés: A Bíráló Bizottság fenntartja a jogot, hogy a pályázónak esetleg más kategória választását javasolja.

Általános adatok a projektről
13. A projekt rövid megnevezése

legfeljebb 200 karakter


14. A projekt rövid leírása

Kérjük, írják le a projekt legfontosabb céljait, jellemzőit, eredményeit.


legfeljebb 1500 karakter

15. A projektet bemutató ill. a projekt részét képező honlap(ok):
16. Milyen kört szólítanak meg a projekttel (célcsoport)?
Például: iskolákat, szülőket, önkormányzatokat, cégeket stb.

legfeljebb 500 karakter

17. Mi késztette a projekt megindítására?
Például: szakember‐utánpótlás biztosítása, a költséghatékonyság növelése, tanulásra jelentkezők számának növelése, képzési
eredmények javítása stb.
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legfeljebb 500 karakter

18. Ismertesse röviden a projekt legfontosabb konkrét céljait.

legfeljebb 1000 karakter

19. Mik a projekt különleges jellemzői?
20. Miben különbözik korábbi vagy máshol alkalmazott megoldásoktól?
21. Ki működött közre a projekt …
… tervezésében/
kidolgozásában

… végrehajtásá‐
ban/ alkalmazásában


vállalati személyügyi felelősök
vállalati oktatók
iskolai oktatók
kamarai szakértők
önkormányzatok, állami szervezetek szakértői
egyetemi, kutatóintézeti szakértők
külföldi szakértők (kérjük pontosan megadni)
egyéb közreműködők:
22. Hány (potenciális) szakmunkástanulót érint a projekt?
23. Felhasználtak‐e külföldi tapasztalatokat a projekthez?
Például: tananyagokat, tanulmányokat, marketing megoldásokat, jogi szabályokat stb.

nem
igen, éspedig:
24. Projekt időtartama:
tervezés/előkészítés

‐tól

megvalósítás/alkalmazás

‐ig
‐tól

25. Hogyan népszerűsítették a projektet?
Például: az érintett szervezeteknél, a sajtóban, közösségi portálokon stb.

26. A projekt éves költségei
a szervezet számára
a résztvevők (pl. tanulók) számára
más együttműködő szervezet számára
27. Milyen forrásokból fedezték/fedezik a projekt költségeit? *
saját forrásokból
állami, uniós támogatások
más vállalatok támogatása
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‐ig

egyéb:
28. Milyen eredményeket hozott a projekt?
a) oktatási, képzési, személyügyi eredmények
b) gazdasági, üzleti eredmények
c) egyéb eredmények (pl. társadalmi hatások)
29. A jövőben tervezik‐e a projekt továbbfejlesztését? *
Igen Nem
Ha igen: Milyen irányba?
Például: megismétlés, kiterjesztés más szervezetekre, célcsoport kiterjesztése stb.

30. Mintajelleg, átültethetőség:
a) A projekt teljes egészében vagy egyes elemei más, hasonló szervezetekben is megvalósítható lenné‐
nek?
b) Ehhez milyen mértékű átdolgozásra lenne szükség?
31. Referenciák: Kit kereshetünk meg, hogy többet tudjunk meg a projektről?
Például: tanulók/a képzésben résztvevők, képző intézmények képviselői, vállalati vagy kamarai képviselők stb.

Kategória‐specifikus adatok
Motiváció:
A Motiváció kategóriában olyan kezdeményezéseket méltatnak, amelyek a fiatalok és a szülők körében valamint a közvéle‐
ményben is növelik a gyakorlatorientált szakképzés tekintélyét és társadalmi elismerését.

32. a) Milyen konkrét intézkedésekkel sikerült fokozni az érdeklődést a duális képzés iránt a fiatalok
és szüleik körében?
32. b) Milyen, a gyakorlatorientált képzés mellett szóló érveléssel szólították meg az érintetteket?
32. c) Egyéb információk

Kooperáció
A Kooperáció kategóriában a szakképzés szereplői, tehát a vállalatok, az iskolák, a kamarai szervezetek és az önkormányzatok
közötti együttműködés új vagy példaértékű formáit díjazzák.

33. a) Milyen partnerek vettek/vesznek részt a projekt megvalósításában?
33. b) Melyik partner vállalta a koordinációs szerepet?
33. c) Milyen új elemeket, formákat tartalmaz az együttműködés?
33. d) Az egyes résztvevőknek/együttműködőknek milyen előnye származik ebből?
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33. e) Egyéb információk

Innováció
Az Innováció kategóriával olyan új megoldásokat, módszereket és projekteket tüntetnek ki, amelyek emelik a szakképzés
minőségét és hatékonyságát, akár a szakképző iskolákban, akár a képzést nyújtó üzemekben.

34. a) A korábbiakhoz képest milyen új elemeket, megoldásokat, eszközöket tartalmaz a projekt?
34. b) Mik az új elemek, megoldások, eszközök előnyei?
34. c) A projekt milyen módon veszi figyelembe a szakképzés jövőbeli fejlődési irányait?
34. d) Egyéb információk

Egyéb információk
35. Max. 3000 leütés (egy A4 oldal) terjedelmű összefoglaló a projektről, ami a Szakképzési Díj honlap‐
ján (www.szakkapzesidij.hu) közzétehető
36. Amennyiben a projekt bemutatására alkalmas vagy a projekt keretében létrehozott további tájé‐
koztató anyagokat kívánnak benyújtani (képek, filmek, kiadványok, cikkek stb.), úgy csatolmányként
küldjék el a pályázati adatlappal együtt e‐mailben a gampel@ahkungarn.hu címre

Küldés
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