BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZAKMAI ISMERTETŐ
A BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL, A TÁMOP-2.3.4.B-13/12013-0001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ KIEMELT PROJEKT KERETEIN BELÜL,
A MESTERKÉPZÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS PROGRAMFELADAT TELJESÍTÉSE SORÁN
MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEKRŐL, EREDMÉNYEKRŐL
A duális képzés gyakorlati képzési feltételeinek javítása érdekében a 2011. évi CLXXXVII. sz. szakképzési
törvény 31. §-a a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzésben dolgozó szakoktatók számára szigorúbb
szabályozást fogalmazott meg. Korábban a tanulók gyakorlati oktatásához elegendő volt 3 év szakmában
eltöltött gyakorlat, 2015. augusztus 31. után viszont azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a
szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsga meglétét is
kötelezővé teszi a gyakorlati képzést folytató szervezetek gyakorlati oktatóinál.
Ennek megvalósításához nyújt segítséget a TÁMOP 2.3.4. B – 13/1 „Dolgozva tanulj!” -projekt, amely
lehetőséget ad arra, hogy egységes, színvonalas felkészítés mellett, jelentősen csökkent költségekkel
tehessenek mestervizsgát a tanulóképzésben jelenleg is aktívan résztvevő szakemberek. A pályázat
időszakában a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében összesen 270 fő
mestervizsgáztatására és képzésére biztosított a lehetőség.
2014 nyarán érkeztek a jelentkezők, késő ősszel pedig elindultak a képzések, vizsgáztatások. A jelentkezők
szakmai összetétele alapvetően tükrözi a tanulószerződések összetételét. Kiugró számok mutatkoznak
azonban a vendéglátás területén (szakács, pincér, cukrász), mivel ezekben a szakmákban a többiektől
eltérően az elmúl időszakban igen alacsony volt a vizsgázók száma. A jelentkezési határidő (2015.
szeptember 1.) lejártát követően is folyamatosan érkeztek az érdeklődők. A jelölteket vonzotta az a tény is,
hogy pályázat nélkül a vizsgák költsége esetenként a 300.000.- Ft-ot is meghaladja, míg a pályázat
keretében mindez 60.000.- Ft önrésszel fedezhető. Ez a pályázati lehetőség óriási előrelépést jelentett a
szakoktatók megfelelő felkészítésében is. Az új rendszerű mestervizsga a magas szintű szakmai tudás
mellett garancia arra is, hogy a tanfolyam elvégzése és a vizsga sikeres letétele után a mester rendelkezik a
szakmunkás tanulók oktatásához elengedhetetlen pedagógiai, pszichológiai ismeretekkel, ismeri az életkori
sajátosságokat, tudatosan kommunikál a korosztály tagjaival, ezzel elősegítve a szakmai ismeretek
maximális átadását.
A beérkezett jelentkezések alapján 14 szakmában folyt mestervizsga - képzés, majd vizsga.
2014 szeptembere óta: kozmetikus, fodrász, festő, épület és bútor asztalos, pincér, látszerész, kereskedő,
cukrász, valamint négy autós szakmában szerveztünk 1-1 tanfolyamot és vizsgát, továbbá a szakács
jelölteket 3 csoportban tudtuk képezni és vizsgáztatni. Ennek alapján 2015. június 25-ig 263 fő tett sikeres
mestervizsgát a pályázat keretén belül.
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