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A DÍJ CÉLJA

A DÍJAZOTT KATEGÓRIÁK
A DUIHK Szakképzési Díját három kategóriában ítélik oda:

A DUIHK Szakképzési Díj legfôbb célja,
hogy emelje a gyakorlatorientált
szakképzés társadalmi megbecsülését
Magyarországon.
Egy jól mûködô, gyakorlatorientált szakképzési rendszer
a fiatalok számára lehetôvé teszi a korszerû szakmai
ismeretek elsajátítását, ami megalapozza a sikeres
szakmai pályafutást.
A gazdaság és a társadalom egészének számára pedig a
duális jellegû szakképzés biztosítja a jól képzett dolgozók
utánpótlását, ami erôsíti a fenntartható fejlôdés alapjait.
Ezért a Díj azon kiemelkedô projekteket és kezdeményezéseket méltatja, melyek jelentôs mértékben és példaértékû módon segítik elô a gyakorlatorientált szakképzést
Magyarországon.

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

Motiváció
n E kategóriában olyan projektek indulhatnak, melyek
a szakképzés társadalmi elismerésének növelését mozdít
ják elô, kiemelve e képzési forma hosszú távú elônyeit
mind a tanulók, mind a vállalatok, illetve a társadalom
szempontjából.

Elôfordulhat, hogy egy-egy projekt olyan elemeket
tartalmaz, amelyek két vagy akár három kategóriában
is lehetôvé tennék az indulást. Ebben az esetben a
bíráló bizottság segítséget nyújthat a legalkalmasabb
kategória kiválasztásához.

Kooperáció

Különdíj

n E kategóriában olyan projektek pályázhatnak, melyek
keretében a szakképzés különbözô szereplôi példaértékû együttmûködést alakítanak ki, javítva ezzel
a képzés minôségét és hatékonyságát.

n A több kategóriát érintô vagy egyéb tekintetben rend-		
hagyó projekt(ek)et a bíráló bizottság különdíjjal
jutalmazhatja.

Innováció
n E kategóriában azon kezdeményezések és megoldások
versenyezhetnek, melyek új módszerekkel, eljárásokkal
és eszközökkel gazdagítják a szakképzést, hozzájárulva
a képzési eredmények javításához.
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A GYÔZTESEK KIVÁLASZTÁSA

TUDNIVALÓK PÁLYÁZÓKNAK

Ki pályázhat a Díjra?

Mivel lehet pályázni?

Hogyan ítélik oda a díjat?

Kik a bíráló bizottság tagjai?

A DUIHK 2016. évi Szakképzési Díjára magyarországi
székhelyû vállalatok, iskolák, kamarai szervezetek,
közintézmények, társadalmi szervezetek és magánszemélyek pályázhatnak. A részvételnek a DUIHKtagság nem feltétele.

Pályázni a jelentkezési határidôt megelôzô 24 hónapban
indított projektekkel lehet. A pályázaton még folyamatban
lévô projekt is indulhat.

A benyújtott pályázatokat szakmai bíráló bizottság
értékeli, elôre megállapított kritériumok segítségével.
Ennek alapján a testület kiválasztja az egyes kategóriák
gyôzteseit.

A bíráló bizottság összetétele valamennyi, a magyar szakképzésben érdekelt szereplôt képviseli. A bizottság tagjai
a szakképzés területén dolgozó, elismert szakemberek:
n két vállalat képviselôje,
n egy szakképzô intézmény képviselôje,
n egy hazai szakújságíró,
n szakképzésért felelôs állami intézmény képviselôje,
n a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara képviselôje,
n a Német-Magyar Tudásközpont képviselôje.

Amennyiben egy projekt több szervezet közremûködésével
valósul(t) meg, úgy közülük egy közösen megnevezett
képviselô nyújthatja be a pályázatot.
Egy adott projekt csak egy kategóriában pályázhat.
Határidôk
Pályázatok benyújtása:
n 2015. október 7 - december 11.
Pályázatok elbírálása:
n 2015. december 14 - 2016. február 1.
A díjazottak kihirdetése, átadó ünnepség:
n 2016. március 3.

A pályázathoz szükséges információkat a résztvevôk
a pályázati adatlapon bocsátják a bíráló bizottság
rendelkezésére, ezek közül kiemelten
n a projekt leírását és célját,
n a közremûködô partnereket,
n a projekt eredményeit.
Letöltések
Az pályázathoz szükséges formanyomtatványokat
és információs dokumentumokat letölthetôek a következô
címen:
http://szakkepzesidij.hu/letoltesek/

A különleges és egyedi kezdeményezéseket a bírálóbizottság különdíjjal jutalmazhatja.
A gyôztesek kihirdetésére és a díjak átadására nyilvános
ünnepség keretében kerül sor.
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AZ EDDIGI GYÔZTESEK

Szakképzés mûvészszemmel

A 2013 / 2014. évi Szakképzési Díj

A 2014 / 2015. évi Szakképzési Díj

A Szakképzési Díjat idén is a neves magyar üvegmûvész,
Gáspár György alkotja meg.

Az egyes kategóriák gyôztesei:
n INNOVÁCIÓ kategóriában: Audi Hungaria Motor Kft., Gyôr
n KOOPERÁCIÓ kategóriában: Siemens Zrt., Budapest
n MOTIVÁCIÓ kategóriában: FAG Magyarország Ipari Kft.,
Debrecen

Az egyes kategóriák gyôztesei:
n INNOVÁCIÓ kategóriában: Legrand Zrt., Szentes,
n KOOPERÁCIÓ kategóriában: Dél-Dunántúli Gépipari
Klaszter, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs,
n MOTIVÁCIÓ kategóriában: Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, Székesfehérvár.

A Kamara, mint alapító csak annyit kért, hogy a kettôs
B, ami a német “Berufsbildung” rövidítése, megjelenjen
a mûalkotásban, a designt tekintve pedig szabad kezet
kapott a mûvész.
A 2013/14. évi Szakképzési Díj átadása, 2014. február 27-én.

Különdíjat nyert:
n Gamma Digital Fejlesztô és Szolgáltató Kft., Budapest
A Díjakat 2014.február 27-én átadták:
n Dr. Matei I. Hoffmann, a Németországi Szövetségi
Köztársaság budapesti nagykövete
n Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke,
n Dr. Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium
foglalkoztatáspolitikáért felelôs államtitkára,
n Szabó Fruzsina, a HVG Kiadó szerkesztôje, Budapest

A 2014/15. évi Szakképzési Díj átadása, 2015. március 12-én.

Különdíjat nyert:
n evopro systems engineering Kft., Budapest,
n Piltman Miklós, egyéni vállalkozó, Nagyvázsony.
A Díjakat 2015. március 12-én átadták:
n Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
n Klaus Riedel, a Németországi Szövetségi Köztársaság 		
követe
n Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke.
n Boros-Huber Mária, a Német-Magyar Tudásközpont 		
ügyvezetôje

