
Foglalkoztatás, 
szociális ügyek és 
társadalmi befogadás

LEGYEN RÉSZESE ÖN IS „A SZAKKÉPZÉS EURÓPAI 
HETE” ELNEVEZÉSŰ PROGRAMSOROZATNAK

TALÁLJ RÁ  
A BENNED REJLŐ TEHETSÉGRE! 

SZERVEZZEN SAJÁT ESEMÉNYT/TEVÉKENYSÉGET – Útmutató

 ͭ MI A SZAKKÉPZÉS EURÓPAI HETE?

A szakképzés európai hetét az Európai Bizottság hirdette meg abból 
a célból, hogy az Európa-szerte megrendezésre kerülő helyi, regionális 
és nemzeti rendezvények révén vonzóbbá tegye a színvonalas szak-
ismereteket biztosító és minőségi munkahelyek betöltését lehetővé 
tévő szakoktatást és szakképzést. A szakképzés európai hetén 
részt vevő érdekeltek lehetőséget kapnak arra, hogy megosszák 
egymással a szakképzés terén elért azon kiemelkedő eredményeiket, 
innovatív oktatási gyakorlataikat és sikeres szakmai programjaikat, 
amelyek ösztönözik a gyakornoki képzést, a munkahelyi tanulást, a 
továbbképzést, az átképzést, valamint a vállalatok és az oktatás 
közötti fenntartható együttműködést.

 ͭ MIKOR RENDEZIK AZ ESEMÉNYT? 

A szakképzés európai hetének hivatalos megnyitójára december 
5-én, Brüsszelben kerül sor. A hét záróeseménye pedig a december 
9-én, ugyancsak Brüsszelben megrendezendő díjátadó ünnepség.

A hét során egymással párhuzamosan zajlanak majd európai, nem-
zeti, regionális és helyi szintű események az Unióban és a többi részt 
vevő országban. 

A 2016-ban – vagyis a szakképzés hetén és azt megelőzően – 
Európa-szerte rendezett sikeres rendezvények kiemelt figyelmet 
kapnak a közösségi médiában, honlapokon, kiadványokban, videofil-
mekben és különböző fórumokon. 

 ͭ KI VEHET RÉSZT AZ ESEMÉNYEN? 

A szakképzés európai hetén részt vehet bármely szervezet, amely 
az EU 28 tagállamának, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás 
tagjainak (Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc) vagy a tagjelölt 
országoknak a területén működik.

Amennyiben Ön szakképzésben részt vevő tanuló, tanár, oktató, 
kutató vagy karrier-tanácsadó, illetve ifjúsági vagy diákegyesület, 
szakképzési és szakoktatási szolgáltató, felnőttoktatási szervezet, 
vállalat, állami vagy magán foglalkoztatási szolgálat, szülőket tömö-
rítő egyesület, helyi, regionális vagy nemzeti hatóság, szakértői cso-
port, kereskedelmi kamara, szociális partner vagy a szakképzésben 
és szakoktatásban érdekelt egyéb csoport tagja vagy képviselője, 
akkor Ön is gazdagíthatja a szakképzés európai hetének programját!
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 ͭ MIÉRT CSATLAKOZZON AZ ESEMÉNYHEZ?

A szakképzés európai hete egyedülálló alkalmat kínál Önnek arra, 
hogy széles társadalmi rétegeket szólítson meg, és ezáltal növelje a 
szakképzés népszerűségét saját közösségén belül és egész Európában. 
Lehetőséget biztosít továbbá az azonos célokkal rendelkező főbb 
érdekeltek számára ahhoz, hogy közös erőfeszítés révén kapcsolatba 
lépjenek egymással és tanuljanak az Ön által elért sikerekből. 

Az eseményen való részvétel az alábbi előnyöket kínálja Önnek:

 } használhatja a „Szakképzés európai hete – Találj rá a ben-
ned rejlő tehetségre!” rendezvény egyedi grafikai arculatát 
és szlogenjét;

 } részese lehet a szakképzés népszerűsítését végző egyének és 
szervezetek széles hálózatának; 

 } nagyobb figyelem és érdeklődés irányul a szakképzés és 
szakoktatás terén végzett tevékenységére, egyebek mellett 
kiadványokban és a közösségi médiában való megjelenés, 
sikertörténetek közzététele és kommunikációs kampány révén;

 } széles körben ismertté teheti tevékenységét azáltal, hogy ren-
dezvényét feltüntetjük az Európai Bizottság által összeállított 
és közzétett webalapú térképen.

Miért van szükség a szakképzés 
népszerűsítésére? 
A szakképzés révén gyakorlati, transzverzális készségek 
szerezhetők, olyan ismeretek és kompetenciák, amelyek 
igazodnak a munkaerőpiac igényeihez és lehetővé teszik 
a társadalomba való beilleszkedést.

Nap mint nap számos fiatal, szülő és felnőtt korú tanuló  
hoz döntést életpályájával kapcsolatban. Az Ön által 
szervezett esemény/tevékenység hozzájárulhat ahhoz, 
hogy megismerjék a szakképzés előnyeit. Bármely terü-
letét érinti is tevékenysége a szakoktatásnak – fiatalok-
nak szóló formális oktatás, szakmai továbbképzés, ma-
gas szintű gyakorlati képzés, felsőfokú szakoktatás vagy 
felnőtteknek szóló bármely munkához kapcsolódó képzés –, 
segítségével felhívhatja a figyelmet az Európa-szerte  
rendelkezésre álló szerteágazó lehetőségekre. 

 ͭ MILYEN MÓDON VEHET RÉSZT  
A KEZDEMÉNYEZÉSBEN?

Számos esemény/tevékenység alkalmas arra, hogy ismertté és 
vonzóbbá tegye a szakoktatás és szakképzés terén indított kezde-
ményezéseit. Merítsen ihletet az alábbi – egyénileg vagy partneri 
együttműködésben is megvalósítható – ötletekből és javaslatokból:

 } események szervezése:

• karriernapok és oktatási vásárok (például iskolákban, válla-
latoknál, oktatási központokban);

• nyílt napok és családi napok vállalatoknál és szakképzési 
szolgáltatóknál;

• szakértők által tartott tanácsadás a munkahelyen; 
• szakképzési programokat bemutató tájékoztató napok/estek;
• workshopok, konferenciák, szakismereteket bemutató 

rendezvények;
• a készségeket központba helyező nemzeti, regionális vagy 

helyi szintű versenyek, kvízjátékok, vetélkedők, díjátadó 
ünnepségek;

• az „Év Munkavállalója” díj meghonosítása a vállalaton belül, 
amelyet egy, a folyamatos képzés iránt különösen elkötele-
zett dolgozónak ítélnek oda;

• a szakmai készségek terén végzett kutatások és az azo-
kat feltáró jelentések főbb megállapításait összefoglaló 
előadások;

• új munkahelyi képzési programokkal kapcsolatos események 
indítása;

• olyan találkozók, amelyek során helyi politikai képviselők 
vagy szóvivők a szakképzés, illetve az élethosszig tartó tanu-
lás fontosságát hangsúlyozó nyilatkozatot vagy bejelentést 
tesznek;

• hírességek meghívása a vállalathoz, hogy „egy napig bele-
kóstoljanak egy másik foglalkozásba”;

• vállalatlátogatások és a létesítmények/eszközök bemutatása 
diákok és egyéb érdekelt partnerek számára;

• az alapkészségeket biztosító képzést bemutató nyílt nap 
rendezése a munkahelyre való felkészülés ösztönzése 
érdekében; 

• a munkaerő által használható új ötletgyűjtő eszközök bemu-
tatása (pl.: intranet, gyakornokok és alkalmazottak számára 
készült blogok, ötletkezelő programok);

• gyakorlati tevékenységeket felvonultató állásbörze;

 } fotó- vagy videópályázat szervezése a szakképzésben részt 
vevő diákok számára, amelynek keretében a tanulók megörö-
kítik a szakképzés révén szerzett élményeiket;

 } célzott médiakampány szervezése, amelybe bevonják az ifjúság 
példaképeit és a szakképzésben végzett sikeres személyeket;

 } saját szervezetén belül olyan kommunikációs stratégia kialakí-
tása, amelynek révén növelhető a szakoktatás és szakképzés 
elismertsége a fő döntéshozók (például a kormány és a nagy-
vállalatok) körében;

 } olyan kampányok vagy kommunikációs kezdeményezések 
összehangolása és lebonyolítása, amelyek fokozzák a szak-
tudás iránti érdeklődést és bemutatják a foglalkoztatási 
kilátásokat;

 } szakképzésben végzett, kiemelkedő életpályát bejárt „nagy-
követek” – pl.: mesterszakácsok, kertészek, csokoládékészítők, 
mérnökök, sportolók – kinevezése, akik megosztják sikerük titkát; 

 } online, illetve a közösségi médiában zajló tevékenységek 
létrehozása honlapokon, Twitteren, YouTube-on, Facebookon 
és blogokon keresztül (például online beszélgetés vagy ese-
mény szervezése a közösségi médiában szakképzési szakértők 
bevonásával);

 } meglévő hálózatok felhasználása és új együttműködések lét-
rehozása a téma főbb érintettjeinek – pl. a fenti „Ki vehet részt 
az eseményen?” címszó alatt említett személyek és szervezetek 
– részvételével.

Akár folyamatban lévő vagy tervezett eseményeit/tevékenységeit is 
átalakíthatja, hogy azok kezdeményezésünk részévé válhassanak.
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Az alábbiakban felsorolunk néhány kulcsfontosságú üzenetet, amelyek alkalmasak lehetnek a 
szakoktatás és szakképzés, valamint az élethosszig tartó tanulás népszerűsítésére:
• Mindenki tehetséges valamiben. Egyesekben a tehetség már megnyilvánult, másokban még rejtve van.

• A szakképzés okos választás, szórakoztató és kiváló oktatást biztosít, minőségi munkahelyekhez juttat és növeli a 
foglalkoztatottságot.

• Nagyszerű szakképzési lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek sikerrel készítenek fel érdekfeszítő és kihívást kínáló 
életpályákra, valamint biztosítják a társadalomban való aktív részvételt.

• A szakképzés vonzó lehetőséget kínál valamennyi korcsoport számára, és felkészíti az embereket arra, hogy bárhol a világon 
munkát vállaljanak. 

• Az egész életen át tartó tanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be a foglalkoztathatóságban és a személyes fejlődésben.

• A minőségi képzés fejleszti a tanulók kreativitását és innovációs képességeit.

• Az egyén sikerének kulcsa az élethosszig tartó továbbképzésben és átképzésben rejlik, amely javítja munkaerő-piaci 
kilátásait és biztosítja társadalmi integrációját.

• Az egész életen át tartó tanulás fokozza a társadalmi beilleszkedés mértékét, a sokszínűséget és az aktív polgári 
szerepvállalást.

 ͭ HOGYAN VEHET RÉSZT AZ ESEMÉNYEN?

Az alábbi néhány egyszerű javaslattal szeretnénk megkönnyíteni 
jelentkezésének előkészítését:

 } Tartson ötletbörzét (saját szervezetén belül vagy külső partnerei 
bevonásával). 

 } Készítsen ütemtervet. Tevékenységét a 2016 decemberében 
megrendezésre kerülő szakképzés európai hete előtt vagy 
alatt kell lebonyolítania.

 } Kiindulópontként készítsen vázlatot, tervezze meg, hogy mit 
szeretne megvalósítani. 

 } Döntse el, milyen célközönséget kíván megszólítani.

 } Gondolja át, hogyan tudná a leghatékonyabban elérni célközön-
ségét. Mi keltené fel az érdeklődésüket, mi jelentene segítséget 
számukra? Milyen lépéseket vár célközönségétől?

 } Döntse el, milyen főbb üzeneteket kíván közvetíteni, és hogyan 
építi be azokat tevékenységébe és promóciós anyagaiba. 

 } Építsen a korábbi események sikereire, merítsen belőlük ihletet 
tervezett népszerűsítő tevékenységéhez. 

 } Nézzen utána, hogy rendelkezésére áll-e költségkeret a terve-
zett tevékenységekhez. Ez meghatározhatja tevékenységeinek 
hatókörét. Például helyi, regionális vagy országos eseményt 
tervez? Szüksége van további szponzorokra?

 } A tervezési szakasz lezárását követően kérjük, töltse ki az alábbi 
hivatkozáson keresztül elérhető jelentkezési lapot: https://ec.europa.
eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek-event

Valamennyi regisztrált eseményt/tevékenységet átnézünk, hogy biz-
tosítsuk a szükséges információk meglétét. Ezt követően felvesszük 
Önnel a kapcsolatot, hogy további információkat kérjünk, vagy visz-
szaigazoljuk, hogy rendezvényét feltüntettük a szakképzés európai 
hete honlapján szereplő térképen. 

 ͭ A JÓVÁHAGYÁST KÖVETŐ TEENDŐK

 } Visszaigazolásunkat követően rendelkezésére bocsátjuk útmu-
tatónkat, valamint kommunikációs eszköztárunkat, amelyet 
felhasználhat az Ön által szervezett esemény/tevékenység 
népszerűsítéséhez.

 } Jelenítse meg saját marketing- és promóciós anyagain a szak-
képzés európai hetének egyedi szlogenjét – „Találj rá a 
benned rejlő tehetségre!” – és grafikai arculatát.

 } Tervezze meg és népszerűsítse az Ön által szervezett eseményt/
tevékenységet. Tevékenységének reklámozásához és népsze-
rűsítéséhez vegye igénybe a meglévő hálózatokat. Szervezze 
célközönségét és hirdessen a téma érdekeltjei között és a helyi 
médiában. Tevékenységének népszerűsítéséhez vegye igénybe 
az Európai Bizottság által biztosított számos kommunikációs 
csatornát, amelyek ráirányíthatják a figyelmet az Ön, illetve 
a Bizottság által szervezett eseményekre (e csatornák közé 
tartozik például a kifejezetten ennek az eseménynek szentelt 
honlap és logó, az internetes közvetítés, a mobilalkalmazások, 
az infografikák, a Twitter és más közösségi oldalak, valamint 
a sajtó).

 } Bonyolítsa le tervezett eseményét/rendezvényét.

 } Ossza meg tapasztalatait – például videók, fényképek, tör-
ténetek, beszámolók formájában – az #EUVocationalSkills 
hashtag segítségével úgy, hogy felveszi a kapcsolatot a 
Foglalkoztatási Főigazgatósággal annak közösségi oldalain 
(@EU_social a Twitteren, @socialeurope és @EuropeanYouthEU 
a Facebookon). A főigazgatóság megoszthatja vagy lájkolhatja 
anyagát és reklámozhatja tevékenységét. Az inspiráló történe-
tek és példák közül néhányat kiemelnek a szakképzés európai 
hetének decemberi záróeseményén.

 } A hét lezárását követően felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy 
visszajelzést adjunk az Ön által szervezett esemény eredmé-
nyeiről, és javaslatokkal szolgáljunk a jövőbeni hasonló ren-
dezvényekre nézve. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek-event
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek-event
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 ͭ GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK 

Mikorra időzítsem rendezvényemet? 
Az idei eseményeket/tevékenységeket a szakképzés európai hete (2016. december 5–9.) előtt vagy alatt javasoljuk megrendezni.

Milyen feltételekhez kötött a részvétel? 
Regisztrálni kívánt rendezvényének eleget kell tennie a minőségre vonatkozó minimumkövetelményeknek. A javasolt tevékenységnek:

1. tükröznie kell a színvonalas szakképzés, illetve felnőttkori tanulás iránti elkötelezettségét, 
hiszen ez kiemelt szerepet kap a szakképzés európai hetének szervezése során;

2. törekednie kell a szakképzés megítélésének, vonzó jellegének és színvonalának javítására;

3. be kell vonnia a tanulókat;

4. lehetőség szerint ismertetnie kell a várt pozitív hatásokat (például a potenciális tanulók 
élénkebb érdeklődése a szakképzési programok iránt, foglalkoztathatóság stb.).

A jelentkezési lapot teljes egészében ki kell tölteni, és megfelelően kell alkalmazni a kommunikációs eszköztárat.

Igényelhető-e anyagi támogatás? 
Nem – az Európai Bizottság természetbeni támogatást nyújt: népszerűsíti az eseményeket közösségi oldalain, kiadványt állít össze, 
amelyet elérhetővé tesz az összes nyelven, illetve biztosítja a széles körű médiafigyelmet. Egy adott eseménynek/tevékenységnek a 
szakképzés európai hete honlapján történő regisztrációja nem garantálja az uniós forrásokhoz való hozzáférést.

Jövőre is megrendezik a szakképzés európai hetét? 
Majd az idei tevékenységek és az általuk gyakorolt hatás értékelését követően születik döntés arról, hogy 2017-ben is megrendezésre 
kerüljön-e a szakképzés európai hete. A megrendezésre kerülő események/tevékenységek célja az, hogy inspirációt nyújtsanak vala-
mennyi érdekelt fél számára ahhoz, hogy a közeljövőben folyamatosan népszerűsítsék a szakmai készségeket. 

 ͭ TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Bővebb tájékoztatásért kérjük, látogasson el a szakképzés európai hetének honlapjára (http://ec.europa.eu/social/
VocationalSkillsWeek), vagy küldjön e-mailt a következő címre: EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu.

FELKÉRÜNK MINDEN ÉRDEKELTET, HOGY VEGYEN RÉSZT  
„A SZAKKÉPZÉS EURÓPAI HETE – 2016,  

TALÁLJ RÁ A BENNED REJLŐ TEHETSÉGRE!” KEZDEMÉNYEZÉSBEN

http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek
http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek
mailto:EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu

