A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara idén már kilencedik alkalommal hirdeti meg
a „Szakképzési Díj” pályázatot. A Díj legfőbb célja, hogy emelje a gyakorlatorientált
szakképzés társadalmi megbecsülését Magyarországon.
Ezért a Díj azon kiemelkedő projekteket és kezdeményezéseket méltatja, melyek jelentős
mértékben és példaértékű módon segítik elő a hazai szakképzést – függetlenül attól, hogy a
pályázók tagjai-e Kamaránknak.
A DUIHK Szakképzési Díja a gyakorlatorientált, duális jellegű képzés kiemelkedő
szerepét méltatja a fiatalok szakmai életútjának beteljesülésében és egyúttal ösztönözni
kívánja a vállalatokat, iskolákat, kamarákat, hogy vállaljanak aktív szerepet a szakképzés
rendszerében, mert e képzés révén kölcsönösen előnyös módon kapcsolható össze a
társadalmi felelősségvállalás a gazdasági előnyökkel.
Számunkra nagyon fontos, hogy a pályázók megmutathassák projektjüket a szélesebb szakmai
közönségnek, így a jelöltek által készített rövid filmek elérhetőek a Szakképzési Díj
oldalán: www.szakkepzesidij.hu
A Díj a minőséget, a profizmust és a tehetséget kívánja ösztönözni.
•
Jobban fel kell hívni a szülők és a fiatalok figyelmét a szakképzés fontosságára, az
abban rejlő lehetőségekre. Meg kell találni azokat az irányvonalakat, amivel növelni lehet a
szakképzés vonzerejét a diákok körében. Az ilyen jellegű törekvések bemutatására számítunk
a motiváció kategóriában.
•
A gyakorlatorientált képzés nagyon összetett. Több tucat folyamatot, számos
körülményt és szereplőt kell összehangolni ahhoz, hogy a rendszer eredményesen működjön.
A sikert közös összefogással lehet elérni. Ezt kívánjuk ösztönözni és bemutatni a kooperáció
pályázati kategóriában.
•
A siker nem jön magától. Az elhivatottság és a szervezet aktív támogatása mellett
elengedhetetlenek a gyakorlati know-how ismeretek, és azok tapasztalatai is, akik ezt az utat
járják. Új utakra lelni mindig fontos, ezt hivatott tükrözni az innováció kategória.
A Díjra magyarországi székhelyű vállalatok, közintézmények, iskolák, civil szervezetek,
vagy akár magánszemélyek is pályázhatnak még folyamatban lévő vagy mostanában
lezárult projektekkel, vagy kezdeményezésekkel.
Amennyiben Ön, vagy az Ön által képviselt szervezet továbbfejleszt, illetve közreműködik
ilyen, vagy hasonló jellegű kezdeményezésekben, vagy ha ismer olyanokat, akik a szakképzés
területén kiemelkedő projekteket valósítanak meg, akkor pályázhat – pályázzon – a
Szakképzési Díjra!
A pályázattal kapcsolatos főbb tudnivalókat megtalálja információs kiadványunkban, ami a
www.szakkepzesidij.hu honlapon is elérhető. A Szakképzési Díj 2022 honlapjáról a
jelentkezéshez szükséges dokumentumok is letölthetők.
A díjjal és a jelentkezéssel kapcsolatos további információkkal Sedlák Renáta szívesen áll
rendelkezésükre (Telefon: 06 1 345 7630, E-mail: sedlak@ahkungarn.hu ).

