
 

 

 

Visszatér az Európai Szakképzési Hét 2022-ben 

A zöld átálláshoz szükséges készségekre összpontosító szakképzés előtérbe 
helyezése 

A szakképzés az egyik legjobb út a foglalkoztatás felé, hiszen a felső középfokú és középfokú 
végzettségre épülő szakképzési programok nemrég végzett hallgatói, uniós szinten jellemzően 
lényegesen foglalkoztathatóbbnak bizonyulnak, mint az általános képzésben részesült hallgatók. A 
szakképzést végzettek foglalkoztatási aránya 76,1% volt 2020-ban, szemben az általános oktatásban 
részesültek 58,3%-os arányával1.  

A szakmai készségeket az EU ifjúsági és foglalkoztatási programjának középpontjába helyezve, az 
Európai Bizottság bejelenti az Európai Szakképzési Hét  újbóli megrendezését 2022-ben. Nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok és egyéb érdekelt felek szakképzésekkel kapcsolatos rendezvényeket 
szerveznek Európa-szerte, amelyeket az elkövetkezendő hónapokban és a Hét folyamán, vagyis 2020. 
május 16. és 20. között tartanak, egy, a Bizottság által szervezett konferenciával karöltve (május 18–
19.) 

Az idén hatodik alkalommal megrendezendő és az ifjúság európai évével egybeeső Európai Szakképzési 
Hét a szakképzési kiválósági díjátadóban csúcsosodik ki. 

Készségek a zöld átálláshoz 

Az Európai Szakképzési Hét idei témája a „Készségek a zöld átálláshoz”, amely összhangban áll az 
európai zöld megállapodással (ennek keretében az Unió elkötelezettséget vállalt amellett, hogy 2050-
ig klímasemlegessé válik), és olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a fiataloknak a zöld gazdaságban 
való foglalkoztatáshoz szükséges szaktudással való felruházását célozzák meg. 

Nicolas Schmit, a foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős uniós biztos azt mondta: „Európa 
zöld átállásának és klímasemlegességének megvalósításához megfelelő szaktudásra van szükség. A 
megoldás kulcsát a szakképzés jelentheti, amely minden korosztály számára elérhető.” 

 
1 A 20–34 éves korosztály esetén, forrás: Eurostat (EU-LFS, 2020) 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/index_hu
https://europa.eu/youth/year-of-youth_hu
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards_hu
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„Vegyen részt az Európai Szakképzési Héten és segítsen felhívni a figyelmet a szakképzés előnyeire! Ha 
részt vesz a nemzeti vagy helyi rendezvényeken, vagy segít ezek megszervezésében, és ismerőseit a 
készségeikbe való befektetésre ösztönzi, sokat segít célunk elérésében.” 

Nicolas Schmit uniós biztosnak az Európai Szakképzési Hétre készített videós üzenete itt elérhető. 

Szakképzési kiválósági díjak 

Ipari tanulók, vállalatok vagy szakképzési intézmény képviselői is pályázhatnak, s megoszthatják bevált 
gyakorlataikat a szakképzési kiválósági díj kapcsán, amely egyéneket és szervezeteket egyaránt 
elismer és megjutalmaz a szakképzés melletti elkötelezettségükért az alábbi díjkategóriákban: 

• Vállalatok és tanulók díja 
• A szakképzés újítóinak díja 
• Európai finanszírozás a szakképzésben nyújtott kiválóságért 
• Európai ügynökségek díjai 
• A szakképzési kiválósági díjátadó 2022-es kiadásának díszvendégei: EuroSkills – nemzetközi 

készségek versenye 

A díjakra a szervezők  várják a jelentkezéseket, amelyekről a részletek, többek között a határidők, a 
Európai Szakképzési Hét weboldalán találhatók. 

A szakképzéssel kapcsolatos események regisztrációja 

Az Európai Szakképzési Hét a szakképzés leginkább bevált gyakorlataira fekteti a hangsúlyt, és 
különböző helyi, regionális és országos szervezetek, illetve szakképzéssel foglalkozó 
partnerintézmények rendezvényeinek ad helyet.  

Az Európai Szakképzési Hét felkéri azokat a partnerintézményeket, amelyek a szakképzést, mint a 
munkaerőpiacra vezető egyenes utat hirdetik, hogy regisztrálják és kapcsolják össze eseményeiket a 
Hét témakörével. A rendezvényeket személyesen, online vagy hibrid módon szervezhetik, lehetnek 
webináriumok, online csúcstalálkozók, virtuális állásbörzék, Facebook vagy Instagram Live-események 
vagy egyéb online rendezvények.  

A szakképzéssel kapcsolatos eseményt vagy a Héthez fűződő tevékenységet lebonyolító 
partnerintézmények számos eszköztárhoz nyernek hozzáférést, köztük olyan tippekhez is, amelyek 
segítik eseményük népszerűsítését.     

A partneresemények  regisztrálása a Szakképzési Hét Partner oldalán található.  

https://www.youtube.com/watch?v=vfaKp80JKqY
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards_hu
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanVocationalSkillsWeek2022
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A 2022-es Európai Szakképzési Hétre vonatkozó további információ az Európai Bizottság Európai  
Szakképzési Hét  weboldalán található. 

További információkért forduljon az Európai  Szakképzési Hét 2022 sajtóirodájához, a következő 
email címen: vocational2022@actionprgroup.com  

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/index_hu
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/index_hu
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/index_hu
mailto:vocational2022@actionprgroup.com

