VERSENYFELHÍVÁS
SZAKMABEMUTATÓ KISFILM KÉSZÍTÉSE KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK SZÁMÁRA
A TOP-6.8.2-15-VP1-2016-00001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETEIN BELÜL

A JOST Hungária Bt., a Pannontej Zrt., a BAKONYKARSZT Zrt., valamint a „Foglalkoztatási
Együttműködés a Veszprémi Járásban” című Európai Uniós forrásból megvalósuló projekt
konzorciumának felhívása a hiányszakmák népszerűsítését szolgáló szakmabemutató kisfilm
készítésére középiskolás diákok számára.
A versenyfelhívás során a csatlakozó cégek és a közreműködő konzorcium célul tűzi ki a szakma
presztízsének visszaállítását, a fiatalok pályaorientációjának segítését, valamint kapcsolati háló
kialakítását a helyi munkáltatók és a jövőbeni munkaerő között. A cél elérését jelen
versenyfelhívás keretein belül a járás területén működő középfokú oktatási intézményekkel
együttműködve kívánja megvalósítani.


JOST Hungária Bt.: a vállalatcsoport 1952-ben történt megalakítása óta
világviszonylatban vezető szerepet ért el a haszongépjárművek rendszereinek,
moduljainak és alkatrészeinek gyártása vonatkozásában. 1960 és 1990 között a JOST
vállalatcsoport Dél-Afrikában, Európában, az USA-ban, Ausztráliában, Ázsiában és DélAmerikában is megjelent, 1996-ban megalapításra került a JOST Hungária Bt..
Veszprémben 7000 m2-es gyártócsarnok felépítésére került sor, amely 2005-ben egy 8400
m2-es gyártócsarnokkal bővült.



Pannontej Zrt.: a cég neve garanciát jelent a feldolgozott alapanyagok, sajtok és egyéb
késztermékek kiváló minőségére: olyan közkedvelt piacvezető sajtmárkák gyártója mint a
Medve, a Tihany Válogatás, a Pannónia és a Karaván. A Pannontej Zrt. hosszú távú
sikeres működésének alapja a kiváló minőségű termékek előállítása, a folyamatos
termékinnováció és a szolgáltatások megbízhatósága. A társaság fontos szerepet vállal a
hazai sajtfogyasztási kultúra fejlesztésében, az egészséges táplálkozási szokások
kialakításában.



BAKONYKARSZT Zrt.: fő feladata a vezetékes ivóvíz szolgáltatás, valamint a
szennyvízelvezetés- és tisztítás. A társaság 1996. január 1-én alakult, Veszprém Megyei
Jogú Város mai értelemben vett vízművét több mint egy évszázada, 1896. október 1-én
helyezték üzembe. A társaság tevékenységében kiemelt helyen szerepel a
vízbázis-védelem, ami jövő ivóvíz-szolgáltatásának egyik alapja, fő
célkitűzése pedig az ivóvíz-szolgáltatás, a szennyvízelvezetés
és tisztítás biztonságának fenntartása.

I.

A felhívás tárgya, tematikája

Jelen felhívás keretein belül arra invitáljuk az érdeklődő diákokat, hogy csoportmunkában 3-5
perces videofilmet készítsenek kreatív, innovatív módon a kiíró cégek által céglátogatás keretein
belül bemutatott hiányszakmákról.
A benyújtott pályaművek közül 5 tagú bíráló bizottság által kiválasztott szakmánként 1.
helyezett munka díjazásban részesül, valamint a nyertes kisfilmek bemutatásra kerülnek a
pályaválasztási napokon, a Veszprémi Utcazene Fesztivál többezres közönsége előtt, valamint a
hiányszakmák népszerűsítését szolgáló egyéb rendezvényeken.

II.
-

A felhívásra pályázhat
a Veszprémi járás területén működő középfokú oktatási intézményekben nappali
tagozatos hallgatói jogviszony keretében tanuló diák(ok), valamint a Veszprémi
Szakképzési Centrum égisze alá tartozó intézmények.

A versenykiírásra 3 fős csoportokban lehet pályázni jelen felhívás mellékletét képező
regisztrációs lap kitöltésével. (1. sz. melléklet)
A regisztrációs lapok benyújtására 2017. március 17-ig van lehetőség a
paktum@proveszprem.hu e-mail címre. A levél tárgyában kérjük megadni: „Szakmabemutató
kisfilm készítő verseny diákok számára”
A határidőn túl érkező jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni!
A beérkezett jelentkezési lapok kiértékelését követően mindhárom fogadó cég az általa megjelölt
szakmákhoz kapcsolódóan szakmánként 2 csoportot választ ki, akiket előzetes időpont
egyeztetést követően céglátogatás keretein belül fogad.
Egy pályázó csoport 1 választott szakmára nyújthatja be jelentkezését.
III.
a.)
-

Kisfilmekben megjeleníthető, választható szakmák:
JOST Hungária Bt.:
CNC gépkezelő/gépi forgácsoló
lakatos
hegesztő

b.) Pannontej Zrt.:
- túrókészítő
- sajtkészítő

c.) BAKONYKARSZT Zrt.:
- víz- és csőhálózat szerelő
- villanyszerelő

IV.
-

Benyújtott pályaművekkel kapcsolatos elvárások, értékelési szempontok
a szakma jellegzetességeinek bemutatása

Ennél a szempontnál a vizsgált kérdés az, hogy a pályázó diákok mennyire tudják megragadni, és
kisfilmjükben bemutatni a választott szakma jellegzetességeit, a munkafolyamatokat, a
munkafolyamatokhoz használt eszközöket, a szakemberek egy munkanapját az adott vállalatnál.
-

figyelemfelkeltés az adott szakma iránt, hatékony információ átadás

A szempont értékelésének középpontjában az áll, hogy a kisfilmeken keresztül mennyire
hatékonyan jutnak el a szakmáról átadott információk a laikusokhoz is, mennyire keltik fel az
érdeklődést az adott szakma iránt, milyen mértékben alkalmasak a kisfilmek arra, hogy nagyobb
közönség előtt történő bemutatásuk átfogó képet adjon arról, hogy egy jól működő gazdaságban
és társadalomban mekkora jelentősége van a szakmának és a jól képzett szakembereknek.
-

tartalom, módszertan

A megjelenített tartalomban azt keressük, hogy mennyire kapunk átfogó képet az adott
szakmáról, mennyire ad teljes képet, vagy mennyire fókuszál a választott szakma csak egy adott
elemére.
-

kreativitás, fantázia, a kisfilm minősége

A kisfilmeket 3-5 perces tartalommal szükséges elkészíteni, saját eszköz használatával (Pl.:
okostelefon, kamera…stb.)

V.

Benyújtás módja

Az elkészült pályaműveket elektronikus formában, DVD-n szükséges benyújtani az alábbiak
szerint:

Benyújtási határidő: 2017. május 24. (szerda)
Cím: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. II. emelet - Pro Veszprém Nonprofit Kft.
A pályaművek postai úton és személyesen is eljuttatathatók fenti címre.

Pályázó diákok felkészítése

VI.

Az üzemcsarnokok körbejárásával a diákok a gyakorlatban is megismerhetik a vállalatok
termelő- és szolgáltató tevékenységét, a hiányszakmákban való elhelyezkedés lehetséges
előnyeit.
Jelen felhívást kiíró cégek a kiválasztott szakmánként 2 diákcsoportot előre egyeztetett
időpontban fogadják.

VII.

Pályaművek elbírálása

A beérkezett pályaműveket 5 tagú döntőbizottság bírálja el az alábbiak szerint:
-

kiíró cégek képviselője
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata: Porga Gyula Polgármester
Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete
Bakony-Balaton Média Kft.
Veszprémi Szakképzési Centrum

VIII. Díjazás
A benyújtott pályaművek közül a szakmánként 1. helyezett csoportok tagjait a kiírók értékes
fesztivál belépőkkel jutalmazzák az alábbiak szerint:
-

SZIGET FESZTIVÁL napijegy
VOLT FESZTIVÁL napijegy
BALATON SOUND napijegy

A felhívással kapcsolatban bővebb tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Pro Veszprém Nonprofit Kft.:
e-mail: paktum@proveszprem.hu
telefon.: 88/782-285
kapcsolattartó: Korona Vivien
facebook: szakMA – vissza a jövőbe
Melléklet:
-

regisztrációs lap

