FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZAKMAI ISMERTETŐ
A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL, A TÁMOP-2.3.4.B13/1-2013-0001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ KIEMELT PROJEKT KERETEIN BELÜL,
A MESTERKÉPZÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS PROGRAMFELADAT TELJESÍTÉSE SORÁN
MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEKRŐL, EREDMÉNYEKRŐL
B komponens - Mesterképzés és vizsgáztatás program feladat során megvalósult eredmények és
tevékenységek összefoglalása.
A képzések meghirdetése párhuzamosan több csatornán keresztül történt: Gazdasági Kalauzban, a kamarai
honlapon (www.fmkik.hu), célzott tájékoztató levél által a kamara nyilvántartásában szereplő gyakorlati
képzőhelyek részére, folyamatos telefonos tájékoztatás a tanulók gyakorlati oktatásában résztvevő
gazdálkodók részére, tájékoztató anyagok átadásával, képzési tanácsadók által a meglátogatott
képzőhelyek tájékoztatásával, továbbá lakossági tájékoztató fórumok szervezésével.
Mesterképzésre jelentkezők összesen: 107 fő
Mesterképzést elkezdte: 95 fő
2015. február 10-én elindult a szakács (14 fő), kereskedő (10 fő), gépi forgácsoló (12 fő) mesterképzés.
Részvizsgát szerveztünk április 29-30-án pedagógiai- és vállalkozási ismeretek modulból, 36 főnek.
A gépi forgácsoló csoport június 11-én befejezte a teljes képzési folyamatot, majd 2015. június 16-án
írásbeli, 2015. június 17-én gyakorlati és 2015. június 18. szóbeli vizsgával szakmai mestervizsgát tett.
A kereskedő csoport március 24-én kezdte el a szakmai elméleti képzést, június 10-én pedig lezárta a
gyakorlati képzést. Szakmai mestervizsgát: 2015. 06. 15. írásbeli és, 2015. 06. 18. szóbeli vizsgával zárta.
A szakács csoport március 24-én elkezdte a szakmai elméleti képzést, 06.18-án pedig befejezte a gyakorlati
képzést. Szakmai mestervizsga időpontja: 2015. június 30. írásbeli vizsga, 2015. július 1. szóbeli vizsga,
2015. július 7. hidegtál bemutató, 2015. július 7-8. gyakorlati vizsga.
A második csoport március 16-án kezdte meg a pedagógia és vállalkozási ismeretek modulok elsajátítását.
A képzésen cukrász (15 fő), pincér (14 fő) és villanyszerelő mesterjelöltek (6 fő) vettek részt. Pedagógia és
vállalkozási ismeretekből 2015. május 04-05-én szerveztünk szóbeli részvizsgát. A vizsgát 35 fő sikeresen
teljesítette.
A pincér csoport március 24-én elkezdte a szakmai elméleti képzést, július 6-án pedig lezárul a gyakorlati
képzés. A pincér gyakorlati mestervizsgát együtt szervezzük a szakács gyakorlati vizsgával.
A cukrász csoport március 24-én elkezdte a szakmai elméleti képzést. A villanyszerelő csoport május19-én
elkezdte a szakmai elméleti képzést. Harmadik csoport: autószerelő (9 fő), szakács (12 fő).
A csoportok május 13-án megkezdték a pedagógiai- és vállalkozási ismeretek modulok elsajátítását.
Részvizsgát szerveztünk június 22-23-án, melyet sikeresen teljesített 25 fő.
Az autószerelő csoport 2015. június 24-én elkezdte a szakmai elméleti képzést, melyet július végén zárnak.
Minden csoport képzését folyamatosan végig kísérjük, látogatjuk a képzési napokat, már a tanfolyam-indító
találkozótól kezdve, ahol köszöntjük a jelentkezőket, bemutatjuk a projektet, megkötjük a szerződéseket,
megválaszoljuk az esetleges kérdéseket.
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